
— 
1 I I I 

"DRAUGAS" 
Pnbliflhed Daily E r a * SuBdayi 

O M Year $6.00 
*ix Montha |3.00 

AT NEW3 - STANDS 2c Ą COPT 
DRAUGAS PUBLISOTCG CO„ Ina 
8334 8a Oakley A ve., Chicago, 111. 

Tel. Roosevelt 7791 (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

* — „ nu i-Tiiiifti i j i n j į 

KAINA 2 CENTAI 
-«-•-

PRICE 2 f C E N T S 
J 

No. 158 CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS,' LIEPOS (JULY) 5 D., 1924 M. 
KMTERED AS KEOOND-CLASS MATTER MARCH SI, X9U, AT CHICAGO, ILLINOIS CNDER THE OF ACT OF HAROH S, 

. » 

a e s s - c i - r - '•»» I I . '*<i. 

1871 

=4= 
METAI-VOL IX 

S = 

,i 

f 

AUSTRIJOS 4 STUDEN
TAI ATVYKO AMERIKON 
IMIGRACIJOS AUTORITE

TAI JUOS SULAIKĖ ELLIS 
SALOJE. 

Apeliuojama Darbo departa
mentai! Washingtone. 

N E W YORK, liepos 4. — 
Keturi Austrijos studentai at 
vyko į Suv. Valstybių pakraš
čius ir antgalo sulaikyti Ki
lis saloje, susidūrus jiems su 
nauju Suv. Valstybių imigra
ciniu istatvmu. Studentui tik-
slas — aplankyti čia svar
biausias mokslo įstaigas ir 
u/jnogsti artimesnių ryšių su 
Amerikos katalikų studentais. 

J i e atvvko garlaiviu Stut 

Latvija ir Estija Prieš 
Maskvos Valdžią 

NAIKINA DUOTAS SOVIETU VALDŽIAI PRIVILEGIJAS 
NES UŽ TAI NIEKO NEGAUNA NUO 

BOLŠEVIKŲ 

ISPANAI GIRIASI LAI 
MEJIMAfS. 

" j 

v* 

..j Už Morokos gyventojus 
niekas nekalba. 

Iš SUNAIKINTO TORNADO 
MIESTO. 

• 

RYGA, liepos 4. — Latvija j Veda propagandą. 
su Estija i išsprendė panaikin- j T a i g i r k i t a j s d a v i l l i a i s ^ 
ti kituomet suteiktas ypatin
gas sovietu Rusijai privilegi
jas, kadangi bolševikų valdžia 
už tai neatsimoka, neduoda 
jokio atlyginimo. Bolševikų 
valdžia palanki kitose šalyse 
turėti sau privilegijų, l>et už 

gar t ir planavo S„v . 'Va^ iv J * " M W r l ™ ^ ^ J* ^ r k l y b o a roikalo, bot dar « -
'rvtum, svetimi iai turėtu dir- • *• i v. , . . . 

J * imti plačia komunistine pro-
bti. 

miantis Latvija su Estija, tai 
gi, ir nutarė kitaip apsieiti su 
nedėkingais savo kaimynais. 

Tuotarpu Latvijos ir Esti
jos autoritetai informuojami, 
kad bolševikų pirklybos dele
gacijų nariai ne vien veikia 

ftėse paviešėti apie porą mė
nesių apkeliaujant įžymesnes 
katalikiškas kolegijas ir uni
versitetus, ta ipaf kaiknrias 
pasaulines mokslo įstaigas. 

Toliaus jie planavo šioj ša-
Jy užsidirbti pinigų tolesniai 
kelionei ,— Japonijon, Kjni-
jon ii pagaliaus namo — Au-
strijon. 

Sutaikyti saloje. 
Deja, tie jų planai ardomi. 

Kuomet .garlaivis Stuttgart į-
plaukė vietos uostau, studen
tus pirmiausia pasveikino imi 
graoiniai • valdininkai. šie 
paaiškino, jog Austrijos kvo
ta permaža ir j i jau užpildy
ta. 

Studentai atsakė, kad nėra 
paprasti ateiviai, neatvykę 
čionai apsigyventi. Ateinan
tį rudenį jie turi gryžti< Aus-
trijon. 

Valdininkai pasirodė man
dagus, bet savo laikėsi. J ie 
pažymėjo, kad jei studentai 
nori gryžti Austrijon, tegul 
parodo savo gryžimo tikietus. 
Tas supainiojo situaciją. Stu
dentai neturi tikietu. 

Sovietų R ILS i ja Latvijoj ir 
Estijoj naudojosi ligšiol pa
pigintais geležinkeliais. Sa
vo prekėms turėjo sandelius, 

paganda Baltijoje. 
Suprantama, latvių ir estų 

valdžios nedrįsta tų delegaci
jų biuruose atlikti , kratas, 
kaip tas kituomet atlikta Be-

MADRIDAS, Kepos 4. — 
Ispanijos direktorijatas (val
džia) paskelbė ofieialį prane
šimą, kuriame pažymimi ispa
nų armijos laimėjimai Moro-
koj. Sakor nepaisant nepa
kenčiamos kaitros, ispanių ka
riuomenė pakėlė atakas mau
rams sukilėliams ir uždavė 
didelį smūgį. 

Bet direktoriatas pripažįs
ta, jog Morokoj situacija la
bai rimta. Nes nežinia, kuo
met turės baigtis tie kruvini 
susirėmimai. jKuomet ispa-

už kuriu užlaikymai pigiai bu-
vo mokama. Rvgoje i r Ro- ' r l>'n o- B e t boHeviku valdžia 
voly visas laikas voikė pirk- i k , v i , J i r 0 K t , } ****** o f i " 

suose dažnai atlieka kratas. lybos delegacijos. Tos dele
gacijos turėjo neapmokamus 
leidimus vesti pirklybą. Pa
gal i aus ir privatinės bolševi
kų organizacijos Baltijos val
stybėse pirkliaudavo. 

Lž tas visas bolševikams 
teikiamas privilegijas Latvi
ja su Estija negavo nei men
kiausio atlyginimo. Dar dau-

1920 metais Dorpate Latvi
ja padarė taikos sutartį su 
bolševistine Rusija. Bolše
vikai latviams pripažino duo
ti eksploituoti vieno Rusijos 
miško dalį. Tai kaipir atly
ginimas Latvijai. 

Tomis dienomis per Ryga. 
iš Maskvos Londonan išvyko 

nai giriasi savo laimėjimais, 
už sukilėlius maurus niekas 
nekalba ir jų pasigyrimai ne
begirdimi. O juk jie gina sa
vo tėvų žeme* nuo įsibriovėlių 
pB^°r], kuriems negana Euro
pos plotų. 

ANGLIJA NORI TIKROS 
KONFERENCIJOS. 

Francija tam priešinasi. 

Tuomet studentai pradėjo 
aiškinti, kad jie įleisti Ameri
kon užsidirsiiT- pinigų siunti-

giaus. Sovietų .Rusijos vai- j bolševikų miškų; komisija. Pa-
džia nepildė nei taikos sntar- i tirta, kad pavesta latviams 
ties sąlygų. .miško dalis buį atiduota ang-
n i • . v (lų eksploitavimui. 
Daugybe sutarčių. 

ekonominiu sutarčių su bol D a r ™™* faktai . 
ševistine Rusija Latvija padą Latvių ir estų valdžios lei-
rė devynias, gi Estija septy-j do Rusijos bolševikams Rygo-
nias. Tąsi visas sutartis bol-, je ir Revely įsigyti sau pa-
ševikai pripažino. Kuomet! tinkamus butus, kuriuose ap

sigyveno įvairios jų atstojvy-

/ 

Baltijos valstybėse bolševi 
kams buvo teikiamos privile-1 bės, delegacijos ir agentai 
gijos, ko panašaus latviams propagandistai. 
ir estams nedavė bolševikai Tuotarpu latviams ir es-
Rusijoje. j tams bolševikai neleidžia 

Latvija su Estija pakėlė di- j Maskvoje įsigyti savastin jo-
delius nuostolius, kuomet ru-!kių butų. Baltijos šalių de

ngdami korespondencijas Eu- sai bėgdami nuo vokiečių e-1 legacijos .Maskvoje nuomuo-
ropas laikraščiams.- J ie pa- vakufvo Baltiją. Rusai su, ja butus ir moka bolševikams 

savimi Rusijon išgabeno dau-j begalo aukštas nuomas. 

LONDONAS, liepos 4. — 
Galutinai dar nėra išspręsta, 
kaip daug valstybių turės da
lyvauti čia busimoje konferen 
c įjoję, kuri prasidės'liepos 16 
ir kurioje bus svarstomi eks-
ertų planai. 

Kiek tžinoma, konfereucijon 
pakviestos šios valstybės: 8 . 
Valstybės, Anglija, Francija, 
Italija, Belgija ir Japonija. 

Anglija nori r kad konferen
cijoje dar dalybautų Čekoslo
vakija, Jugoslavija ir gal dar 
kitos valstybės, 
kitos valstybės. Sako, tuo
met butų tikra konferencija. 

Tečiaus Frjancija tam pro
jektui heprijaučia ir todėl ne
sulaukiamas galutinas išspre
ndimas. 

- ^ 

minėjo visą eilę įžymiųjų Eu
ropos laikraščių. 

Eina apeliacija. 
Nežiūrint to, visi keturi stu

dentai sulaikyti Ellis saloje. 
Jų įleidimo klausimą spręs 
tam tikras imįrracinis boar-
das. Jei iš to nieko nebūtų, derybas si | b olševikais bet ne-
tuomet bus apeliuojama Dar 
bo departamentan Wasbingto-
ne. 

Tuotarpu studentų likimu 
pradėjo rūpintis Nacionalė 
Katalikų tGerOvės Konferen
cija. Pastaroji klausimą iš
kelt Washingtone. 

Studentai tuotarpu laikomi 
saloje kantriai laukia galuti
no išsprendimo. 

Studentai y ra : du broliu 
Frances i r Anatol Murad, 
Frederich Oberhauser ir John 
Mittertuen. 

J ie turi liųdymų nuo Vien-

gelį visokių daiktų. Bolševi
kai tai visa žadėjo grąžinti, 
bet žadėjimo nepildė. Vos 
at,gauta keletas bažnyčių var
pų ir menkos vertės arehivų. 

Abiejų šalių komisija per 
trejus metus Maskvoje vedė 

gavo jokių geistinų rezultatų. 

Pastaraisiais laikais Mask
voje črezvičaikos agentai pra
dėjo areštuoti visus asmenis, 
atsilankančius latvių konsula-
tau. 

Latvijos atstovas Maskvoge 
įdavė notą 'JTchiteherinui, 
idant tie areštavimai butų 
pertraukti. 

Lorain palengva kjla 
iš griuvėsiu. 

LORAIN, O., liepos 4. — 
Tornado apgriautas miestas 
palengva kįla iš griuvėsių. 

Keletas gatvių jau išvalyta' 
ir leistai jomis naudotis* At / 
kasant vienur kitur griuvė
siu^ kol-kas daugi aus žmonių 
lavonų nesurandama. . 

Vieno sugriauto teatro griu 
vėsiai dar neišjudinti. Gal 
juose bus rasta ižmonių lavo
nų, j 

Keletas /sugriautų bankų 
taipat dar teberiogso. Ban
kų griuvėsiai- naktimis ir die
nomis kareivių saugojami. 
Nes griuvėsiuose yra pinigų 
ir brangintin.ų rekordų. 

Kai-kurios rezidencijos tik 
laikinai pataisomos. 

Mieste pastatydinti milžini
ški sandeliai, kur žmonės at
rastus savo daiktus laikinai 
pndedn. 

Žmonių maitinimas tvarkiu 
gai vedamas. 

Trotzky Planuoja Didelį Oro 
Laivyną, 

BUS PARŪPINTA 5,000 ARMIJOS AEROPLANU 
PARYŽIUS, liepos 5. — 

Maskvoje baigėsi trečiojo in
ternacionalo^ komunistų kon
gresas. Gauta žinių apie ap
saugos komisaro Trotzkyo 
pasakytą prakalbą tame kon
grese. Čionai tvirtinama, kad 
ta Trotzkyo prakalba Euro
pai yra reikšminga. 

jTrotzky sakė, kad Rusijai 
būtinai yra reikalingas milži
niškas oro laivynas. J is rei
kalingas ne vien apdrausti 
Rusijos laisvę, bet ir paliuo-
suoti Rusijos kolonijas. 

4 'Mes turime gamintis di
delį oro laivyną ir ruoštis 
paliuosuoti mūsų spaudžia
mus proletarus brolius mūsų 
kolonijose," sakė Trotzky. 

Anot Trotzkyo projekto, 
Rusija privalo įsigyti 5,000 
militarinių aeroplanų. Tam 
tikslui be atidėliojimo privalo 
lavinti lakūnus. Dalis lakumi 
turi but veikiančioje armijo
je, gi dalis — atsargoje. 

Yra žinoma, kad bolševikų 
valdžia nemažai aeroplanų 
yra užsakiusi Anglijoj ir Vo
kietijoj. Pačioj Francijoj bol
ševikai nupirko 50 aeroplanų. 

Anot Trotzkyo, ateinančių 
metų pradžioje bolševikai tu-

»rės jau 1,150 aeroplanų. 
Įdomu žinoti, ką Trotzky 

vadina Rusijos kolonijomis, 
kurias jam noriėtusi "paliuo
suot i" iš buržujų ir kapita
listų " vergi j o s . " ' 

LEDAMS LAUŽYTI 
LAIVAS. 

DIDELES KAITROS 
RUSIJOJE. 

Pramatomas naujas badas. 

HERRIOT SU POINCARE 
SUSIKIRTO. 

Herriot atsakė, kad taip nė
ra ir užgynė Poincarės parei
škimą. 

PARYŽIUS, liepos 4. — 
Francijos senato finansų ir 
užsienių reikalų komitetų be
ndrame susirinkime premie-
ras Herriot susikirto aštriais 

ŠAUKIA JAPONUS 
KARAN. 

TOKYO, liepos 4. —Skai-
žodžiais su buvusiu premieru tlingos japonų sąjungos Tai-
Poiroeare, kuris yra vieno ko- gyosha galva Shimiau šaukia 
miteto nariu. japonus pakelti kovą Ame-

Poineare įtarė Herriot, kad rikai už japonų tautos įžeidi-
šis pradeda pataikauti Anglį- mų. Sako, tegul verčiaus ja-
jai, gi Anglijos noras yra su- ponai pralaimės i r bus nuga-

nos Kardinolo ir kitų įžymių-' mažinti Vokietijai karo kont- lėti, negu paliks pastumdė-
jų asmenų,* rihuciją. liais. į 

RYGA, birž. 30. — Iš Rusi
jos pareina žinių, kad! tenai 
kai-kuriose dalyse siaučia ne
girdėta kaitra — 105' laips
niai karščio. 

Kaitros išnaikinti javai že
mutiniu Pavolgiu, Dono dist-
rikte, Jekaterinaslave i r kai-
kuriose Krimo dalyje. 

Maskvos laikraštis "Eko-
nomičeskaja Žizn" raportuo
ja, jog kaitros paliestuose di-
striktuose valstiečiai parduo
da gyvąjį inventorių ir perka 
javų. Bijo naujo? bado atei
nančią žiemą. 

Saratove, Caricine, Rosto
vo, Mariupoly ir Sevastopo
ly gyvojo inventoriaus kaina 
puola, gi javų kaina kįla. Val
stiečiai atsisako parduoti mai 
sto produktus sovietų įstai
goms. 

Tų kaitrų apimtų vietų ko
misarai raginami iškalno pa
sirūpinti javų. 

— r 

AVASHINGTJON, liep. 4 .— 
Išradėjas Simon Lake gavo iš 
valdžios patentą savo naujai 
išrastam laivui, kuriuomi bus 
laužomi ledai šiaurinių kraštų 
vandenyse ir tuo būdu bus 
daromi keliai paprastų laivų 
navigacijai. 

Tai bus nardantis labai sti
prios konstrukcijos laivas. J is 
paners vandenin ir plauks po 
ledu. Reikiamoj vietoj kils 
aukštyn savo kupra pralauž
damas kadir storiausią ledą. 

-Tuo būdu ledo tarpais jis 
pralauž kelius paprastiem*? 
laivams plaukti. 

DAUGIAUS TAKSŲ 
CHICAGOJE. 

L I E T U V O J E . 
GARLAIVIO NELAIMĖ. 

Šįmet už praėjusius pirmuo 
sius 6 (mėnesius Chicagoje už 
vežimus sukolektuota pusė 
miliono dolerių daugiaus, ne
gu perniai tuo pačiu Laiku. 

Perniai sukolektuota $2,-
822,956.00 tšįmet $3374,170.-
00. A 

Kai-kas tvirtina, kad suko
lektuota didesnė suma reiškia 
Chicagoje žydintį gerbūvį. 

Pirmąją Sekmini,ų dieną į-
vyko Nemune nelaiminga ka
tastrofa. ^Važiuojant anmon 
iš gegužinės laivu 'Nemunu," 
jau šiapus Kačerginės vidų-
nakčio metu urnai suskilo ga
ro cilinderin, ir garas smar
kiai pradėjo veržtis į visas pu 
ses. Išsigandę keleviai, y-
pač panelės pradėjo šokti į 
prie garlaivio prikabintus lai 
vus, ir tiek daug j\į prišoko, 
kad laiveliai su visais į jį įšo
kusiais pasinėrė. Garlaivy 
prasidėjo negirdėtas klyks
mas, pagelbos šaukimas. Bet 
šiuo nakties laiku nieks nesu
spėjo jiems padėti. Kitą die 
na "Nemuną" parvežė uos-
tan, gi keleiviai taipat kitu lai 
vu parvažiavo. Lengvai su
žeistas garlaivio pečkurys. 
Daug kas neranda savo pažį
stami], ar giminių, vieni spėja 
juos dar gegužinėje pasili

kusius, kiti tvirtina, kad pri
gėrė. Kol kas, tikrų davi
nių nesant, sunku pasakyti a-
pie aukas. vGi cilinderio ply
šimo priežastį šiomis dieno
mis ištirs tam tyčia paskirta 
ekspertų komisija. Ištyrus 
dalyką bus galima plačiau 
del šio fakto pašnekėti. 

—~~ 

TIK 20-čiai METŲ? 

LONDONAS, liepos 4. — 
Vienas anglas žinovas prane
ša, kad Suv. Valstybėse žiba
lo versmės) bus išsunktos per 
20 metų, gi anglių užteksiu 
2.000 metų. - -

CHICAGO. — Šiandie pra
matomas gražus oras; tem
peratūra palengva kįla. 

P I N I G U K U R S A S . 
— I 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 

Francijos 100 frankų 5.47% 

Italijos 100 lirų, 4.34' 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 

Eina darbai prie Western 
ave. praplatinimo nuo 56-os 
ligi 71-os gat. 

Chicagoje ledo pirkliai be
galo nepatenkinti esant vė
sioms dienoms. Retai kas 
perka ledą; kuris nėra pigus. 

Bepig jiems, kuomet mies
tą kankina kaitra. fTuomet 
jie žeriasi pin'įgus. 

Nežinia kur pranyko turti
ngas nekilnojamų savasčių a-
gentas Harold Bradley. Po
licija jo ieško. 

Policija susekusi, Eail kele, 
tą žmogžudysčių pastaromis 
dienomis Chicagoje atlikę iš 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ Jf 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dral-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Ohicago, UI. 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
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PIATINIOTE " D R A U 0 4 . " S t Louis, Mo., kriminaUstal 
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Šeštadienis, liepos 5, 19Ž4 

i APIE NORDIKU VIRŠENYBĘ. 
n 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D Z f i N B A d T I S 

"DRAUGAS I tuščią ir neprotingą pasididžiavimą linksta kiekvienas, 
Eina kasdien, iaakyrai nadeldienius''kad % menkiausias, šmogįškas sutvėrimas, filosofo Ktet-
* Metami |6.oo sches, Treitschkės, Bismarko ir kitų didybe apsvaigusiu. 

Pn»ei Metų $3.00 '' prūsokų'' vedami vokiečiai pakįlo negirdėton puikybėn 
Ui prenumerata, mokaai iikalno. Lai-|fc g ^ t pasijuto "viršžmogiais" neesą. Viršžmogiai vaiM 
kas skaitosi nuo aarašymo dienos, . . . . ,*j _, • j*."« 
M nuo Naujų Metą. Norint pernai-i c l 0 J a milžinų žingsniais. Greit jie nužingsniavo arti Pa 
ayti adresas visada reikia prisius-! rišo ,užėmė Belgiją,, pabuvojo Rygoje ir net tolimo Kauka-
ti ir senas adresas. Pinigai geriau-;zo s n į egotu viršūnių pasiekė; ėjo dainuodami "Deutschland 
riti siusti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus J registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tet Rooeevelt 7791 

LITHUANIA 
Ligšiol ėjęs p. Tarno Seimo 

leidžiamus mėnesinis 4kLith-
uanian Booster" pasivadino 
nauju lig-ir rimtesniu- vardu 
"Lithuania' . 

"Litkuania'' birželio nuine 
ris išėjo seno formato 32 pus 
lapių ir labai geros gelsves 
popieros. 

"LithuanLa" laikosi ištiki-

ueber alles", o grižo nusigandę, alkani, apdriskę, kaip avi
nų būriai. Ir labai puiku kad taip įvyko nes mums, ne-
viršžmogiams, viršžmogių valstybėje gyventi but buvę pik
čiau nei kiaulininke. 

. ,.. p 
EPIDEMIJA PERSIKĖLĖ AMERIKON. 

Dabar, kai Pareiniais francuzas su belgu švaistosi, kai 
Silezijoj nususęs lenkas ponavoja. vokiečiai, rodos, jau pra
deda gyti iš viršžmogystės ligos. Taip, Evangelija amžinai 
teisinga: "kas buvo išaukštintas, tas bus pažemintas". 

Netekusi klientų bei pacientų Vokietijoje, viršžmogystės 
epidemija persimetė Amerikon (nežiūrint Johnson'o bi 

liaus!) ir čia susilaukė geriausių laikų, tikro "good time". 
Gal niekas žmogelio puikybėn tiek nepakelia, kiek pa 

sisekimas biznyje ir stora kišenė. Kaip pirmiau Prūsuose, 
taip dabar Amerikoje atsirado gaujos tuščių paginioklių. 
Civilizuotose šalyse yra paprotys ir kvailybę mokslu pa
matuoti, nevafilozofiniais* išvadžiojimais pateisinti. Tad ir 
kvailai didybes manijai ieškoma priežastingų pateisinimų. 
Kas gi šiandien nežino kad Amerikoje dabar daugiausia pi
nigų, komforto, automobilių, kinematografų, skerdyklų, an-

mai savo kilnaus uždavinio: j g l i o į v y k i ų ir 1.1.' ir t. t. Bet kodėl-gi turtais ir patogu-
skleisti lietuvišką mintį an- m ^ Amerikai dabar tenka pirmoji vieta? Seniau manyta 
gliškais žodžiais tarpe čia a u Į j o g ^ d e l t o k a d y^į D a j t i ^iagimiai ir protestonai ame-
ganeių mūsų jaunuomenes. 
Sveiko lietuviško nusistatymo 
"Lithuania" duoda mūsų ja 
iinimui įvairiausių informaci
jų apie Lietuvą ir lietuvius 
Ji gali 'aptarnauti. įvairių pa 
žvalgu lietuvius, nes visuo
met vengia politinių ar re
liginių ginčų. O jos įvairu
mas- tikrai margas: rasi čia 
suglaustų žinių iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir vals
tybinio ūkio. Čia tankiai at
remiami lenkų prasimanymai 
ir duodama žinių iš lietuvių 

rikiečiai (regular and common išlipo iš "Mayflower''l). 
Bet dabar prodėta abejoti, kad "Mayflowėr" bttt buvęs 
daug kartų didesnis laivas negu Nojaus arka. Dabar ir pa 
giruokliai jau pragudrėjo.. Jie šauniai sugalvojo kad Ame
rika pirmaeilėn didybėn iškįlo dėlto, kad fą sukūrė didelės 
veislės žmonės, Nordikai, kurių čia daugiausia privažiavo 
iš Anglijos, Vokietijos ir Skandinavijos. 

SĄRYŠIS SŪ ATEIVIJOS SUVARŽYMtj. 
• 

Kaikurie protestonų fanatikai pastaraisiais keliais me
tais pradėjo stiprinti šovinistinę agitaciją prieš katalikus ir 
kitų tikybų žmones (neprotestonus). Sarmatlivesni agita
toriai užsimanė šitą savo agitaciją Užmaskuoti ar bent 
kuomi nors pateisinti. Katalikai atvažiuodavo šion šalin 
daugiausia iš tų kraštų, kame Nordikų elemento yra ma 

literatūros, muzikos ir menerf šiaušia. Tad paleista spaudon nauja teorija, buk tik Hardi-
Žodžiu ,taii yra mažutė litva 
nologijos enciklopedija jau
nam šio krašto skaitytojui, 
kurs tik anglų kalboje yra 
pratęs raštus skaityti. Todėl 
" Litkuania'' labai verta kuo-
didesnio išplatinimo mūsų 
jaunųjųj tarpe, norint juos pri 

kai (anglai, prusai ir skandinavai) esą gabiausios ir ge 
riausios rūšies žmonės, o visi kiti esą menkesni ir todėl 
nebeverta juos leisti Amerikon. Agitatoriai šiuo klausimu 
prirašė daug knygų ir straipsnių laikraščiuose, girdami sa
vo nordišką pirmenybę, nors ir patys netikėdami nuosa 
viems argumentams, o rūpindamies tik protestonų skait
lių čia padauginti ir katalikų-sumažinti. Save giriant, ki 

tus peikianti agitacija puikiai pasisekė: Amerikos kon-

KATALIKU PASAULY. 
i _ 

Iv. Mišių novena už žydų at
sivertimą. 

— i _ 

Katalikų pasauly prieš šv-
enč. Jėzaus , širdies šventę 
m 16" biržetift M 27 biri. 
dienai buvo laikomos sv. Mi
šių Jioveną už žydų atsiver
timą. , | 

Nieko labiau žmonėms ne
reikia* kaip kad tiesą; pažin
ti. Bet tani proto veiksniui 

• > i • * • 

jeigu valia neprlfeelbsti £*-
nerlnt ješkoti, suristi tiesą, 
žmogus ilgą laiką klaidžios 
klaidų tamsybėse. Kad tąją 
klystančių žmonių valią pri-
gelbėty, reikalinga jai pagel
bės huo * b , kuris ją liuosą 
davė žmogui, reikalinga t)ie-
vo inalonė. Tas Dievo malo 

A S t a r "*" OANTIS BHBAKTAHT. 

- * - . 

pasiliekantiems žydams iš
prašyti, buvo laikomos šv. 
Mišių novena. Šv. Tėvas Pi
jus XI prisidėjo prie tos no-

•mm 111. -• *• =• -y, r j ; 

Konkordatas tarp šv. Scsto 
ir Bavarijos. 

Konkordatas tarp 6 ve tojo 
Sosto ir Bavarijos jau yra 
pasirašytas. Vatikano var-

nės klastantiems ir klaidoj <•« » 1 ^ " * ApefitaHnto N» 
ncijus Munckene, J. E. Pa-
eėlli ,o iš Bavarijos pusės, 
Tarybos Prezidentas von Kni 
l'ing. 

Konkordatas turės būti dar 
I^rlamerito ratifikuotas. Ji
sai buVo pradėtas 1919 nie
k i s , pasiremiant Weimar'o 
konstitucijos pagrindais. Ta 
sai Bavarijos žingsnis turi, 
pasirodo, didelės j takos kito
ms Vokietijos dalims, nes Ba 
varija pirmoji sudarė su 
6v. Sostu konkordatą iš visų 
Vokietijos Valstybėlių. Ba
varijos pavyzdį mano pasek
ti Prusai, Badenas, AVurtem-
berg'as ,parodydami noro tie 
sioginiai tartisi su Šventuo
ju Sostu. 

Kas supranta Vatikano po 
litinę ir moralę įtaką žmoni
jai, tie skuba užmegst* su 
Šv. Sostu artimesnius santv 
kius, nustatant juos tam ti
kra sutartimi, konkordatu va 
dinama. 

laikyti kiek arčiau prie lie- gresa.s priėmė tokį ateiviją varžantį įstatymą ,kurs "Ner 
tuvystėa, kuri čia taip greit 
pamirštama. 

Prieš ištautėjimą 

dikams"' t. y. K. K. K., labiausia patinka, štai iliustracijos 

įjavyzdys. Uetuvių Amerikoje yra 500,000, ė laivių tik 
40,000. Lietuviai net pirmiau pradėjo šion šalin važiuoti 
Vienok naujas imigracijos įstatymas įleis Amerikon tik 302 
lietuviu ir 3l7 latvių. Sapienti sat! Kas turi galvą-tepro 
tauja. Lietuviai ir latviai vienos rasės žmonės. Jei įstatymo 
auttifiai laikytųsi statistinės proporcijos, tai jie įleistų 302 
lietuviu ir & latvius arbA 517 latvių ir 3,804 lietuvius. 
Btt kltf tau! figiam a|įtatoriui ir siaurapročiui šovinis
tui nereikia nei Statistikos, nei teisingumo pagrindų, galop, 
nei ndrdiškos kilmės.. Užtenka jam būti tik smulkiu pro
testonų ir kartu šovinistu. 

t*4 tik vilnas {ttvjrattį*, kaip kvailybe mokslu pateisi
ntina. Ai, žinoma, neliūstu, kad mūsų tautiečių neteisingai 
maža įledžiama. t i k baisu pamąstyti į ką pavirstų žmonija 
siaurapročių šovinistu valdoma * 

APIE NORDIKŲ VtR*lEiC¥8Ę. 
ttordikai ir Mti IniOliėS. 

Baltosios rasės žmones skirstoma į tris sunkiai apri
bojamas šakas: Nordikus. Alpinus ir Mediteranus. —Nor
dikai arba šiaurinės Europos gyventojai yra aukšto ūgio, 
šviesių plaukų, melinų akių ir pailgos pliokščios galvos. 
Jų typingiausiu centru skaitoma Skandinavija su periferija 
(pakražčaiis) Anglijoj, I*rusijoj ir šiaurinėje tVancijej. — 
Alpinai taip praminti tapo nuo Šveicarijos ir Austrijos 
Alfų, kame yra jų centras. Alpinai tūli vidutinį ugf, stip
rų sudėjimą, apskritas galvas .tamsių sparvų akis ir plau 
kus. Jie apgyvena ne vien Šveicariją, bet ir Rylų Pranci-
ją, Siaurės Italiją, Pietų Vokietiją Čekoslovakiją ir beveik 
visą Olandiją. Mediteranai šitaip vadinami dėlto, kad 
jie gyvena aplink Viduržemio juras. Jie yra mažesnio 
ūgio, kiek pailgu galvų, labai tamsių akių ir plaukų. Jie
ms priklauso nė vien Graikija, Italija, Pietų Francija, Is
panija, Sirija. Palestina, Siaurės Afrikos arbai, bet ir to
limoji Airija, vakarinis Valesas (VVales) ir Vakarų Škotija. I k a r a l l m atsisakyti nuo so&to 

Kaip ihatofeė, kalbų ir tautų ribos nesupuoia su š i o - | s a v 0 s U M u s gandai, o Mu
mis trimis rasių sritimis; Arti teisybės atsidursime, jei s a - | 8 s o h n į paskirti \ rengehtu. 
kyšime, kad diduma Germanų bei Angto-Saksų yra frordi- j K i e k ** ? i n i a teisingą sun
kai, diduma Slavų-Alplhai ir diduma Latiii^-Meditera- j k u P t tSaky t i-
liai. Kurion rasiu skirti lietuvius ir latvius-nelen£va a pri 
ori nuspręsti. Gal nedaug apsiriksime pasakę, kad 70 
latvių yra ncrdikai, taip kaip 60 žemaičių ir apie 50 
aukštaičiu. Likusis nuošimtis priklausytų Alpinu rasei. 

Kurio gailėtis? 

Susitiko du 
geri drau

gai, jau pa
gyvenę žmo 
nes. 
— Kaip aš 
tavęs gailino 

si, Joneli, — sako vienas: — 
tu savo žmoną myli, o j \ ta-
vęs nemyli. — 
— Ką kalbi, Mykolai! Jos 
reikia gaištis, o ne įtfanęs. 
Aš visuomet matati man ma
lonų asmenį, o ji — nepaken 
tiamą. — ^ 

Netiki. 
Chicagos vienus namus be

statant, nusirito nuo stogo 
dailydė. Beregint telefonu pa 
sauktas gydytojas, jisai at
vyksta. Tuom tarpu dail/de 
kiek pagulėjęs, pasiraivė, 
apsidairė kad niekur nesusi-
žeidė ir vėl užlipęs tęsia sa 
vo darbą. a> 

— Kūr-gi užsimušėlijsT klau 
SVJ, gydytojas. 

— Aš eia, — atsakė daily
dė.— 

— Kokis galas tave ten už 

I 

kėtė? — Lipk žemyn, aš tu
riu persitikrinti, ar tu gyvas. 

Lietuva iki šiol to nesuge-1 
bėjo suprasti, neturi pana- j Nevykęs pavyzdys. 
šios sutarties, todėl ir daug š u k u Q J a m o t i n a j a u n u t j s u 

tūri per savo kalte turėti ne 
smagumų. 

TRUMPOS ŽINIOS, 
Nepatikrinti gandai. 

Iš Italijos pranešama, kad 
Mussolini patariąs Italijos 

nų ,o tas rėkia, kiek gali. 
— Ko sauki! Ar nenutil

si? Ar-gl as taip rėkiių kaip 
Mariuką mame šūkauja? — 

— Taip, bet mano plaukai 
ant galvos, o mamytės skry
nutėje auga, — atsakė mažy . 

Katekizmo pamokoje. 

Kodėl V. Dievas Ado-

Tradicinė šventė 
Marseille (Franci joj) nesu 

skaitomos žinonui miiiios da-

norint atsispirti, mūsų išei
vijai yra būtinas reikalas 
turėti anglų kalboje visus ge 
resnius lietuvių raštus iš Lie 
tuvos istorijos, geografijos, Ii 
teraturos, folkloro, ekonomi
jos ir socialio gyvenimfr. Kol 
to nebus, tol lnusų išeivijos 
čia augus karta Lietuvai 
mirs nesulaikomai. Kaip ne
malonu jausti, kad neskait
lingai mūsų Tautai išlengvo 
bet tikrai džiūsta taip stambi 
ir brangi jos saka-pusė milio-
no lietuvių Amerikoje. Net u 
redaml gana savų mokyklų it" 
turimose negalėdami savoje 
kalboje daugiau valandos mo 
kinti vaikus, mes jaučiame 
kaip mūsų kallm nuolat stu 
nuama iš gyvenimo. Jei kai 
ba vienur kitur bus ir už 
mdršta, tai tegu ten lieka 
nors lietuviška širdis, lietu
viškas jaunimas. Bet šito lie 
tuvišttiimo ir nmžos dalelė* 
jaunieji negaus, jei neprabils 

juos angliškai mūsų Mairo
niai, Vaižgantai, Vydūnai Ir 
kiti tautinės dvasios reiškė
jai. Norint reikalui pagelbėti, 
reiktų pasiskubinti mūsų jau 
niems anglų kalboje rašyto
jams versti iŠ lietuvių kalbos 
didžiuosius veikalus: "Pra
giedrulius" 4'Amžina Ugnį,'' 
"Jaunąją Lietuvą' ir visą 
jeile. kitų veikalą. K. P. 

1) "Mayrkmvr" manais 180 tonų laivelis (ttiuig maioshis -už UabAKl 
nins Martyno Voo lai>us) olrtnas aivcžė lt>2 kolonistii | Naująją An- J YBXt 
^iiją 1620 m. Nort> parifcirti šių laiko amorlkictlK I»asako buk Ir jo 

1 |M'otV\iai ••\layfIo\v«'i" atvažiavę. Suprask, jis seniausias amerikietis. tAr 
si iš greresnio lenkiško 'šu>i'o" nulipdytas. • 

Sulig tikyba, Nordikį diduma yra protestantai. Medi-
teranų daugiausia katalikų, bet yra pravoslavų, protestonų 
ir magometanų; Alpinai tankiausia katalikai ir pravosla 

Galas dar bus \ 

AMERIKOS LIETUVIU R. I FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS. 

(Žiūrėk "Draugą" birželio 28 ir UepOs 1 d.) 
Asmeniškai nuvykti pas J. M. Antvyškupi O. Mun-

delein, jjavesta Presos Komisijos nariams. Laiškus pfc 
siusti Lietuvos Vyskupams J. M. Karevičiui, Karosui ir 
.Matulevičiui ir Lietuvos Katalikų Veikimo Centrui, ku
rį dabar teipjn atliks Presos Komisija. 

Nutarta suteikti ženklelius ir patariamai balsas st> 
kautiems: lgn. Sakalui ^Vyčio^ redaktoriui, Kl. «. Bart 
k ui, Kl. Hvarliui, A. Benaiciui^ J-. Urbštonavi^iui, B. i t 
A. Kakauskams, P. CJelgaudui ir A. Btulgai 

Kl M. F. Daumantas skaito pereitų metų 12-jo Kon
greso protokolą. J. Mockus duoda ihešihią priimti. įne
šimas duotas ir paremtas - protokolas priimtfes. 

CENTRO VALDYBOS RAPORTAI. 
Kun. Ign. Albavičius. Federacijos dvanios vadas, iš 

duoda raportą, žodžiu pažymėdamas, kad pareigas, ku
rios buvo jam pavestos, išpildė, ir šiaip dirbo Federaci
jai kiek galėjo.* -: 

ltun. J. Urbonavičius, Federacijos pirmininkas nėat-
\ yko, bet raportą prisiuntė laišku, kurį. skaito gerb. ku
nigas Ign, Albavičius. Pirmininkas savo raporte pabrė
žia šių metų Federacijos veikimą ypfcčkai vykiniuie Va-
jų, šelpime mokslei.vin Amerikoj ir Europoj. Federaci
ja prisidėjus prie laimėjimo rinkiniuose Krikščionių Dfc 
mokratų Lietuvoje. Sulyg pereitų metų Kongreso hute 
rimo rašęs kun. Čepanoiiiui Tautos Iždo reikaiab ir kun. 
Misiui Kolegijos Fondo reikalais, bet iki šiol nesulaukęs 
nei pinigų, nei jokio atsakymo. Teipos-gi rašęs laikraš-
čiuosna preiš šmeižtus išlietus laisvamanių laikl^sčiui)-
se prieš Katalikus, bet dau^ejttsia tai darbavosi Fede
racijos Sekretoriatas ir Publikaeijėfe V^^fejas ^ r b . km. 
F. Kemėšis. Kitus kaneeUarijos datbu^, kai^ krivulis, 

'lyvavo tradiciniame juros pa 
šventinime; Suplaukė maidi 
ninkai iš visų Fran«eįjos kras 
tt} į taip vadinamą «v. Pan. 
Marijos de-la-Mer (jūrines) 
švente. 

!• *.ii.i.^»i •įWiiiii«ul.ii.i mun* > i%i flufsnmtny minu umn- t,nr i-_^__— j^~2 "r """̂ r 

moksleivių paliudijimus^ čekius^ susirašinėjimus su sek
retorium stengėsi neužveJkant atlikti. 

Ponia A. Nausėdienė, Federacijos I vice-pifinininke 
išdUodft raportą žodžių - jinai pažymi, kad dirbusi kiek 
galėjo. 

p. Leonardas Simutis, Federacijos II vice-pirminitt-
kds Išduoda raportų žodžiu p»»žymėdamas, kad rašęs j 
laikraščius-gi rinkinių laikų Lietuvon pasiuntęs laiškas. 
RapOftas priintftg delm| plojihiu> 

p. K. Krušinskas, Federacijos ragtinihkaH išduoda 
dėta! į raportą raštu parodant pajamas ir išlaktos, 

Rug^jUcio 28 ,1923 m. 
AM. LRK FEDERACIJOS XIII jam KONGRESUI SE-

RETORIAUS RAPORTAS. 
Gerb. Atstovai: 

N XII-jo Kongreso naujai išrinktoji Vaidyba rugsėjo 
7-tą dieną, 1922 m. $p. Bosfc6h, Mass. savo susifinkline 
pasiskirstė pareigomis sekamai: Dvafc. Va'd. Ktln. Dr. I. 
Cesaitis, Pitm. Kun K Urbonavičius, 1. Vice-pifm. Kun. 
I. Aibttvicius, II Vice-pitin. Leonardas Šimutis, lžd. 
JtlGsas % Valiūnas. 8ekret. Kasys Krušitiskas Igdo glob^ 
Kun. i \ Kein§šis> Kun. V Taikttntis ir Mikas Kibel i s . 

f Oi rugsėjo 28 d. 1922 m* atsisakius kun. Dr I. Čefeki-
čiui ir išstojus Jž Federacijos valdybos narių tarpo, Dva 
šios vadu -balsų dauguma i^rinktefe *ČUh t. Aibavie'ius, 
gi { vietą IČuft* AlbavičiaUfc pakviestą daugiausi'a balsų 
gAlhisi kaiid|idate t* y, p-nk A. Nausėdiene kuri sutiko 
įeiti J fed. Valdybą ir užknti Vice-pirm. Vietą. 

Pirmuoju naujos Valdybos rupesniu buvo: surengti 
niokslėivių naudai vajų. Kad sėkmingai Vajų \vykinti 
reik turėti naujas žmogus ir &ėras kalbėtoju^ kuris sa
vo iškalba patrauktų žmonis, bet toMo kalbėtojau* val
dybei nepasisekė gauti. Kaip tik1 tu» la&u grižo i i Eu
ropos užbai^ejį moksle kun. D*. Jonas Navickas karr 
Fed. vaMyįf ir užkvietė pakalbėti moksleivių valaus 
lalkiį, bet kun> Pt. NkVįckas sutiko tik vieną mėnesį te- " 

— 

mą su Jeva išvijo iš Rojaus? 
— Užtai kad nuomos ne

galėjo išmokėti, — atsakė 
nuomininko sunūs. 

Teisme. 

Teisėjas: — Mano brangus 
drauge, — tamsta Csi asilas. 

Teisiamas: — Garbus Tei
sėjau, kodėl? Ar už tai, kad 
aš esu Jūsų draugas ,ar už 
tai esu asilas tapau Jūsų dr 
augąs f — 

\ v 
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pavažinėti su prakalbomis. Kitas kalbėtojas tapo pakvies 
stas Fed. ižd. globėjas p. M. Kerbelis. Nežiūrint visų de 
damų pastangų moksleivių vajus nepavyko, nes kaip tik 
tuo laiku iškilo Klaipėdos šelpimo reikalas ir mokslei
vių vajų reikėjo sustabdyti, nors laike Viehd mėnesio it 
pasisekė surinkti apie tūkstantį dolerių. 

Nežiūrint nepasisekimo moksleivių vajaus, Federa
cijos valdyba dėjo visas pastangas, kad mokslo trokštan [ 
čioji lietuvių kal'alikų jauhuomonę kiek galint sušelpli. X 
Taigi nuo XII-jo iki ^Hi-jam Fed. Kongresuui Fed. Vai ^ 
ciyba suteikė paialpos viso 47 studentams ir taip: 

Jungtinėse Valstijose: 1 Petras Česnuli^ 2 Jokūbas 
J. Šlikas, 3 Petras Daužvardis, 4 Petras Atkočiurtas, T>. 
ižilorius liekis skulptorius kuris jau užbaigė savo mo
ksle. \rrso 5 studentai. 

Italijoje, Roma t Juozas %cevičius architektas. Ire 
na JackeviSaitg daUininke ir Petras Mačiulis juristas, 
14 liepos Užbaigė mokslą ir gavo daktaro laipsnį. Viso 
3stuaw, jf«|^ftiift:«-. # • 

S^icirijoj 9 studentai kaip tai: 1, Marijona An-
džiudiut§, (2, Marija Ainbfbziejutė, 3 M'ariaja Smetonaitė, % 
4} Liuda^DepuUfe^ Kazys lakštas, U ,kun. Nikodemas 
Pakalka ,7,MQ^nlensas Ruginis, 8> Edvardas Turauskas, 
(J Pranas Jueaitk & viso jau užbaigė mokslą: Dr. Ka-
ays Pakštas gamtininkas, Marija Andziuliutė filosofi
jos daktare, šįmet baigs mokslą: M. Ambraziejutė, Kl. 
Uugiiiis, įiedegogas, Ed. Turauskas juristasPr. Jucai-
tis e^emikas . 

Vokietijoje sušelpt* U*: studenati: 1 , 4 W « H Petru: 
suskas , agron. 2, Puodžiukynas, isterikas, 3, Česlovas | 
Pakuckas ,geologas, \ Julius AperaVičiuUs S Joaes 
tenderius musikas 6 Petras Meškauskas kterikas^ 7,, K-
dvardas Jataiis 8 Balys Marčiulionis.. 9 Jonas Remeika 
isterikas 10 Juosas Miliulis mį&ki^hkas Viso 10 stu-
dėatų. 

' "̂  iu* Baugiau 
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Kttn. J . Koncevičius. 
. - > • 

KODĖL LIETUVOJE KATALIKAI NEGA
LI IŠVIEN VALDŽIOJE DIRBTI SU 
•f LAISVAMANIAIS? 

Visų Lietuvos gyventojų du trečdaliai (75 nuošimčiai) 
y?a katalikai, prie vieno tfečdalio (25 nuok) priklauso žy-
c.\i, pravoslavai, liuteronai, čigonai ir visokio plauko lais
vamaniai (cicilistai). Steigiamame Seime visiška atstovi) 
dauguma buvo krikščionys demokratai. feiame >Seime de*-
rcokratų bloke (ūkininkų sąjunga, darbo federacija ir krik
ščionys demokratai) yra 40 atstovai. Visokio plauko lais
vamanių (valstiečiu, liaudininkus socialdemokratų) yra 24 
: :stovai. Lenku, žydų, nuo ir vokiečių — 14 atstovų. Lai-
.•'amanius paėmus draiig su tautų mažumomis sudaro 38 
atstovai. Viso Lietuvos Seime yra (40 ir 38) 78 atstovai. 

Visiška dauguma žmonm atstovų yra krikščionys kata-
! kai. Taip ir privalo būti. ' Lietuviai yra visi katalikai. 
Tiesa, tų katalikų dalis subedievėjo. Tiek daug bedievių 
sietuvoj nėra kaip kad atstovių pravesta. Daugelis katali
kų balsus padavė už laisvamanius. Laisvamaniai visad 
meluoja, o ypač rinkimų laike jie veidmainiškai pasivadina 
gerais katalikais; jų agitatoriai nuo bačkų, prakalbų laike, 
'^.gnojas ir sakosi, kad jie no laisvamaniai, kad jie esą 
'katalikai.'' Pasivadino valstiečiais ir liaudininkais, at
metę socialistų uodegų ir melagingai tvirtina, ka4 jie val-
«tiečių krikščionių Seime reikalus gins. Per katalikų tie-
Miprftimų laisvamaniai vgavo mažiausia 10 atstovjų daugiau, 
negu privalėtų gauti. Tokiu būdu laisvamanių atstovų 
privalo būti tik 14, o krikščionių katalikų 50 ir mažumų 14. 
Kinkinių laike laisvamaniai krikščionis, visokiais budais ap
gaudinėja žmones; jiems visa tai daryti valia, nes jie nei 
Dievo bijo, nei jiems nuodėmės yra ir su pasauline etika 
irgi nesiskaito. 

Ji) obalsis sulig laisvamanių tėvu Volteriu: "Meluok, 
meluok ir savo priešų šmeižk, vis šis-tas užsiliks.'' Lietu
vos laisvamaniai Rusijos bolševikų ir žydų pinigais remia-

riaus sako patarlė. (Taip atsitiko ir su-laisvamaniais; jie 
mat panorėjo, kad prezidentas ir Švietimo Ministeris btt> 
įų laisvamaniai. Kadangi šių pastarųjų vietų negavo, tąi 
jie didesniu įnirtimu bemaž per visus metus ir Seime ir vai-
džioje ne krašto tvarkymo darbą veikė, bet griovimo ir bol-
ševistinę propagandą Lietuvoj varė. Esanti valdžioje leng
viau juk yra laisvamaniams savo tikslų siekti. 

Pažiūrėkime \ laisvamanių darbus ir išvysime, kad su 
jais katalikai' išvien valdžioj dirbti negali. Iš vaisių pažjn-
si medį, sako priežodis, taip ir Lietuvos laisvamanius jau 
žinome gerai iš jų darbų. Pavyzdžiui. Buvęs laisvamanis 
Ministeris Pirmininkas Šleževičius vedė bičiulystės dery
bas su musų priešais lenkais, kraštą įstūmė į didelį skurdą, 
nes per jų prietelystę ir prielankumą bolševikams, Kusi jos 
bolševikai buvo užėmę Į žymią Lietuvos dalį ir baisiai sunai
kino. 

Žemės Ūkio Ministeris laisvamanis Aleksa, su žydais 
varydamas "gešeftą" per 1920, 1921 ir 1922 metus, Lietu
vos miškus išnaikino; prie jo ministeriavimo vargšai darbi
ninkai kurui ir padegėliai triobėsiams atsistatyti miško nei 
už pinigus negailėjo gauti. Juk apie tai ir Amerikos lie*-
tuviai nuo savo .giminių iš Lietuvos patyrė. Už tai' Alek
sa laisvamaniams-bedieviams ne tik miškus gausiai dalino, 

ilMj<Į|Uūi--. ,i i T i i n — W\ i • ^ r i t n * 
cialistų varomą šmugelį žinojo ir 'tylėjo tai ir; jis"vertas 
pasmerkimo. Apie išdėstytą socialistų šniūrelį patsai išty
riau būdamas Maskvoj mušu žmonių grąžinimo, reikalu ir 

3 
S S 

valdžiai raportu apie tai pranešiau. Socialistai valdžioj būda tų, tuo tąrį į ateitininkų kor
ini šmugeliavo, Lieutvps valstybę ir tautą kompromitavo (že 
mino). Visus savo nedorus darbus krikščionims-katalikams 
priskaitė ir neteisingai apšmeižė. Jie spaudoje ir susirin
kimuose teisinasi, sakydama, ka4 atstovų dauguma Seime 
yrą ferikščionjrs demokratai, jie tikri krašto šeiminnkai esą 
ir už visus valdininkių, prasikaltimus nešą atsakomybę. Jei 
taip tai ar galima krikščionims išvien dirbti su laisvama
niais? Suprantamu, kad ne. 

Imkime kad ir Galvanausko kabinete socialstas liaudi
ninkas buvęs Susisiekimo Ministeris Naruševičius Anglų 
kompanijai "Trade Facilities Commįttee," be varžytinių 
pavedė statyti gelžkelį — Kaunas-Klaipeda. Olandų kom
panija "ATmstronjc-HolamJo" tą patį gelžkelį pravesti siu
te daug pigiau. Jaruševičius prie varžytinių nepaleido. 
Delkof Sulig 4<I)raugo" pranešiau Naruševičius būda
mas atstovu Londone buvo jau susįbicluoliavęs su minėta 
kompanija už gerą sau comtnigsion (komišenj). .Tą laisva
manio netikusį darbą susekė krikščionys ir Seime atmetė 
Naruševičiaus padarytą Lietuvai kenksmingą sutartį su mi-

tilpti. Tiesa, ateitininkai tu
ri nesenai pirkę namus, bet 
ten telpa tos keliolika studen 

bet ir dvarus. Pavyzdin gražtausį LietuvojKeidainių dva- n ė t a kompanija pravedimo gelžkelio Kaunas-Klaipėda. Del 
rą buvusį \Totlebeno su grasiausiais rūmais beverk veltui 
pavedė ant 12 metų bolševistinei Mokytojų Profesinei Są
jungai, kuri prie trečio JRusijos internacionalo prisidėjo. 

to įsižeidė Naruševičius; jį palaikė laisvamanis Vidaus Rei
kalų Ministeris Zaikauskas ir Minist. Pirmininkas Galva
nauskas; jie visi rezignavo (atsisakė) ir sugriovė visą Mv-

Prof\ Mok. Sąjunga minėtame dvare įsteiglė Mokytojų Se- nisterių Kabinetą. Krikščionys katalikai dabar gerai Įsi-
minariją ir bolševistinėj dvasioj auklėja ir šviečia Katalikų tikino apie visas nedorybes laisvamanių Ministerių padary-
vaikusi, busimus mokytojus. j tas Lietuvai ir tvirtai matomai pasiryžo su laisvamaniais 

ŠMpetis, Vidaus Reikalų Ministeris, išdavinėjo palių- nesibičiuoliauti. Krikščionys demokratai vis dar norėjo 
dymus Rusijos bolševikų agentams, ypač žydams, važiuoti ramybės, vis dar norėjo įtraukti tuos laisvamanius į darbą, 
į Lietuvą bolševizmą platinti. Tai patyriau patsai būdamas ' yv*& trūkstant lietuvių, apšviestų žmonių. Visos tos pa-
Maskvoj ir Petrograde 1922 musų žmonių grąžinimo reika
lu; tq paties Skipečio buvo pasiustas į Rusiją įgaliotinis 
Indreika del grąžinimo pabėgėlių lietuvių iš Rusijos. Tas 
Indreika dalyvavo 1920 m. lenkų sukilime prieš Lietuvą. Už 
tuos jo "nuopelnus" suteikė jam Skipetis pačiame "roju
je' šiltą vietelę, kvietimo Ministeris laisvamanis Juoda-

i ! ^ S ^ _ * ? , i l > f i W , t i L * ^ 0 ^ P ^ . l J i ^ . " ^ f * ; M * ******** direktorius paskyrė savo sėbrus laisvama
nius, tai antai Šliogerį ir Dr. J. Šliupą ISiaulių gimnazijoj. 
Tas pats Ministeris Juodakis visai nekaltai žinomą visiems 
lietuviams mokslo vyrą ir žymiausį rašytoją Pr. Dovydaitį, 
Kauno gimnazijos direktorių, prašalino nuo vietos ir net 
priežasties nepasakęs. Žinoma, tik todėl, kad P. Dovydai
tis yra geras katalikas. 

Kitose atsakoraingose vietose laisvamaniai įsibrlovę 
tik šmugelį varė ir Lietuvai daug žalos padarė. Socialis
tų .Seimo atstovas Pakalka 192$ m., spalių m. 180 pūdų ve* 

gt| kirkščionis ir pražudyti tėvynę, kai Rusijoj, kad įvyko; 
laisvamaniams svarbu tik bedievybė, ištvirkimas ir .žydų 
pasaulinis viešpatavimas — internacionalizmas, o tėvynė 
Lietuva, žmonijf darbininkų gerovė tai tik jų meškerės 

Lionės pagauti. Taigi ar su tokiais veidmainiais žvdber-
niais ir melagiais galima krikščionims išvien valdžioje 
dirbti? Žinoma, katPne. Krikščionių demokratų blokas 
iki šiam laikui vis nusileizdavo. Laisvamaniams pevezda-
vu žymiausias vietas. Laisvamaniai šias vietas užimdavo 
-^ Šleževičius Ministeris Pirmininkas, Aleksa Žemės Ūkio 
ir Valstybės turtų Ministeris, Skiepetis Vidaus Ministeris, 
.luodjfkis Švietimo Ministeris. Ar tai normalu buvo, kad 
1̂ 21 m. ir 1922 m. krikščionišką-katalikišką Lietuvą laisva-
nianiai-bedieviai valdė? Ir tai jų nepatenkino; jie visas 
savo suktybes, visus nepasisekimus priskaitydavo krikščio
nims katalikams, sakydami juk jų Seime dauguma. Tuo-
tarpu krikščionys už ragų laikė, o jie milžo — bedievybę 
Lietuvoje platino, partinę agitaciją varė ir savo biznį darė. 

n os buvo veltui. Socialistai ne valstybės tyarkyir 
darbą veikfc, bet ardymo. Butų daug tėvynei sveikiau bu
vę, jei krikščionys socialistų į manisterius butų neįsileidę 

paklausę žemaičįų priežodžio: "Su velniu obuolauti 
neik." 

Krikščionys įsitikinę galutinai laisvamanių nedorais 
darbais, birželio 18 d. sudarė Ministeriją K&binetą iš vien 
katalikų. Taip padaryti reikėjo seniau. Amerikoj, jei lai-
mėja demokratai, tai visas žymiausias vietas užima demo
kratai Jei republikonai laimė ja, tai republikonai ir kraš
tą valdo. Lietuvoje gi visišką daugumą atstovų vis turėjo 
krikščionys, o kraštą valde laisvamaniai. Ar tai normalu? 
Visi išdėstyti motyvai šiame straipsnyje aiškiai įrodo del 
ko katalikai negali valdžioje dirbti išvien su laisvamaniais. 

jporaeijoj yra susispietę keli 
šimtai stu4entų-čių. 

Ateitininkų namams staty
ti yra sudarytas komitetas, \ 
kuri įeiną keletas žmonių vi-
suomenės veikėjų, kaip antai 
kuji. P. Pogelis, uolus ateiti-
ninku reikalu, remėįas, inž. 
Skardinskas, p. p. P". Gra
jauskas ir J. Kaupas, ameri
kietis, Lietuvos Banko direk
toriai, p. V. Endziulaitis, Že
mės TJlrio departamento dire
ktorius ir keletas studentų. 

Namai tpanoma pastatyti 
visuomenes aukomis. Vieta 
jau gauta, namų planas išdir
btas ir surinkus didesnę su
mą tuojaus bus griebtasi sta
tymo; Katalikai studentai 
tiki, kad katalikiškoji visuo
menė, ypač inteligentija, at
jaus jųj vargus, supras būtiną 
reikalą turėti ateitininkame 
savo didelius namus ir prisi
dėti prie to kiek galėdama sa
vo aukomis. 

Stud. P. Drs. 
Kaunas, 1924-V-24. 

S P O R T A S . 

ŽAIDIMAI RYTOJ 

Ištisus metus gyveno prieš-
žė į Maskvą sakam$' šmugelį. Kitas žymus šoc'ialolemo-'kambaryJe ^ ^ ^ > **J***» 
kratas Avižonis, Maskvos atstovybės patarėjas 1922 m iš P a d ^ « - gi už sienos gyveno 
Lietuvos išvien su žydai* tšcmfeergu ir GoldbergK atgabeno P a t s s a v i n i n k a s > ^ r i o v a i k a i 

į Maskvą du vaJgonu šmugelio. Inžinierius >Grinkevičius, P e r d i ė I i a k ė l ė t r i u k S m * i r 
• i - i i . . i i i _ « • * • • * L \ _ _ _ - . 

Pullman su Cicero, Ci-cero-
je. Dievo Apveizdos su Ro-
sei'andu, Roselande, Briįjhton 
Parkas su North Side, Jin-
com Parke. 
Bridgeportas su Town of La-
ke, Tovn of Lake. 

is nuolat bėginėjo per jo kam-

daugumoj, turbūt iš bailumo, ar jau įsigalėjusio papročio 
dėlei (katalikai vis tiems rėksniams ir keikimams laisvama
niams nusileidžia) laisvamaniams užleido Vidaus Reikalų 
ir susisiekimo. Ministerijas valdyti. Tuomi laisvamanių 

socialdemokratas, Lietuvos Įgaliotas Maskvoj grąžinti 
Rusijos vagonus ir garvežius "varė savo šmugelį. Bolševi- j b f 4 Nenuostabu, kad tas katalikai.-V 
kai stoty pagavo jo visą vagoną su šmugeliu durtinės, sa- ' " ^ -^ — m — ^ 
karino ir kitų dalykų; tas įvyko 1922 m., gruodžio mėn. 
Visą tą šmugelį praleisdavo socialdemokratas Vaitiekūnas 

tarpu gyvendami bendrai ka
talikai studentai vieni kitų 
skatinami sustiprėja savo 
idealuose, įgauna tvirtumo, 
nusigtoviir jau paskui visą 
gyvenimą ėsti nepajudinami 

Šiame 'Seime krikščionių demokratų blokas būdamas tuo laiku buvęs Užsien. Minister. Bendnųjų Reikalų Depar-
tamento Direktorius; jam buvo pavesta visus U&sienio Mi
nisterijos diplomatinius siuntinius patikrinti ir užantspau
duoti. Tiesa, Užsienio Ministeris tuo laiku buvo kun. Df. 
Purickis, bet patsai Ministeris negali visus siuntinius tik-

nepatenkino. Įsileisk kiaulę į bažnyčią ji lips ir ant alto- rinėti ir antspaudas pridėti. Jei Dr. Purickis apie tą so-
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PERKELTI PINIGAI Į MUSŲ BANKĄ IKI LIEPOS 15 D. 
NEŠ NUOŠIMTĮ N U O LIEPOS 1 D. 

South West Trust and Savings Bank 
' 35th Street Archer and Hoyne Ave. 

T U R T A S 
* 

V i r š i j a $5 ,000 ,000 .00 
Ši Banką yra po priežiūra Chicagos Clearing House 

Valandos: Utarninkais ir Subatomis vakarais nuo 6:00 iki 8:00 vai. 
Kasdien: nuo 9:00 vai. iki 3:00 po piety. 

RE A L ESTATE LOANS 
SAFETY DEPOSIT BAXAI — UŽ PADĖTUS PINIGUS MOKAME 3% 

MES SIUNČIAME PINIGUS I EUROPĄ 
Jos J. Krasovvsky Manager Mortgage-Bond Dept. 

O F P I C E R S: 
THOMAS J. HEALY President. EDWARD R. LITSINGER, Vlce-Presldent. ANDRKVV H. WOl#-

SKI Cashier. GEOR«E A. KAIJHCH Asst. Cashler and Secretary. 

A D V I S f ) R Y C O M M I T T E E 
RALPH VAN VECHTEN. Vlce-Presldeiit, Con inental and Commercial National Bank. 

DAVIS. Vice-Presklent. Chicaj?o Title and Trast Co. 
ABEL 

D I R E C T O R S : 
JOHN E. BIGANE. Coal Dealer. JOHN B R I I H L . Market. FRED J. HOLDSWORTH Prps. Win-

tefaester Stmmons Co.. CHARITES M. FRIESENECRER. DrugKist. PERLEY M. GOODWILLE. Vk*>-
Presldent. D. M. Goodwlllle and Co. Box Manafactures. JOHN V. HEALY Attorney at Law, THOM 
MAS J. HEALY Presklent. STEPHEN D. HIR8CHBOECK. Boots and Shoes, EDWARD R. LIT
SINGER. Attorney and Counselor at Law. CHARLES P. McNELLIS. Presldent. Bartlett Coal Co. 
GEORGE MORGENTHALER, Wholesale Hemts. A. B. SHOUP, Presldent, A. D. Shoup and Co.. Box 

Manofactorers. PHILIP SUMMERS. Presldent Brtghton Foundry Company. 
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ATSIŠAUKIMAS. 
SVARBUS REIKALAS. 

Amerikiečiui žmogui sunku 
įsivaizduoti, koks yra miteų 
laikinoje sostinėje butų kriais. 
Netikėtai Kaunui likus sosti
ne, susispietus jame visoms 
centrinėms valdžios įstaigoms, 
padvigubėtus gyventojų. skaj-

atuctentas neiejavo į savo aejva (Tos priežastys aiškiai rorio, 
būta> baJBtydavosi vis% liuosiį būtiną\'jt$įpflą-. ąt»itl9iW»tiJs 
laiką pas draugus ir tik tada turėti; ^a)^^f)Mr:b^ 
galėjo imtis inok&lo, kai visi j'reikaįingesnieįi' gat&ttį teįi'sii-

Katalikų taktika Anglijoj. 

Anglijos katalikai Cheste-
'io kongrese sutarė nekurti 
vienos katalikams partijos, 
bet aktyviai dalyvauti esa
mose partijose, pasistengiant 
jų nusistatymus tikrai krikš
čioniškoje dvasioje reformuo-
tk . • • 

r—-r-

sumigdavo. 
nas gabiausių studentų, bai
gęs gimnaziją pinouoju moki
niu su aukso medaliumi. Tie
sa vargas žmogų užgrūdina, 
bet kai jo perdaug, tai jis 
žmogų pražudo. Studentams 
taip vargstant, sunku iš jų su
laukti rimtų mokslininkų, nau 
dingų Bažnyčiai ir JDėvynei, 
sūnų. 

Kiti gi abiturentai, neras
dami vietos apsigyventi, pri
versti buvo grįžti atgal. Tai j 
matydama katalikų visuome
nė susirūpino ypatingai sun-t 
kia katalikų studentų padėti-, 
mi ir pasiryžo pastatyti jiems, 

rr.v* "JJ-.JunsįSi iV'l-jji' 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

<SSSJE O tai buvo vįe^ • " < /'. 

čiui nebeužtenka namų tinka 
mų gyventi. Gyventojams namus. 
daugėjant, namai, nors ir sta- Į Antra svarbia priežatimi 
tomą nauji, prapircionaliai tio paakinusia katalikus rūpintis 

» 

daugėja. Ypač sunkioj padė
ty atsiduria naujai atvykstan 
tieįi Kaunan. Jų skaičiuje 
žymią vietą užima baigusieji' gali atsalti savo idealuose, nu 

namų ateitininkams statymu 
— tai pavojus, kad katalikai 
studentai gyvendami išsimlėtę 

gimnazijas, kurių nemažai 
kasmet ativyksta į Universite-
tąJuos pilnus noro toliaus la
vintis, sutinka apvylfmas: nė
ra būtoj; nėra kur .apsigyven
ti, nėra kur prisiglausti ir be 
to nepretensingam studentui, 
be kelių dešimčių patekusių į 

ka apsigyventi blogiausiose, 
kaip moksrai, taip ir sveika
tai, sąlygose. Pavyzdžiui, 
vienam studentui po ilgiį ieš
kojimų, teko surasti butą, bet 

stoti savo pasaulėžvalgos. 
Mes jau skaudžiai gyvenimo 
pamokinti matome, kad daug 
yra žmonių, kurie gimnazijo
se buvo karščiausiais* ateiti
ninkais, gi toliau gyvenime a-
titolo nuo ateitininkų idealų, 
liko net jų priešais. Ir ne-
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PO LIEPOS 1 D. I š KITŲ BANKŲ 
į M U S Ų B A N K Ą 

« 

{ šią pirmutinę, seniausią ir geriausią Lietuvių 
Valstijinę Banką Amerikoje, kur Saugumas ir Pa
tarnavimas yra pamatas augimo šios stiprios Ban-
kos. į 

Pradėk taupyti su $1.00 ar daugiau ir už visus 
padėtus pinigus į šią didžią Banką iki Liepos 15, 
d. š. m. gausite 3 nuošimtį į metus už vieną mėnesį 
ant Sausio 1, 1925. 

Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis dole
riais arba dienos kursu, parduodame laivakortes 
ant visų linijų, inšiurinam namus ir rakandus nuo 
ugnies, darome paskolas ir parduodame Pirmus 
Morgičtus, kurie atneša 6 nuošimtį į metus. 

bendrabučius, daugumai ,ten- nuostabu. "Lašf8 po lašo 
akmenį pratašo" sako patar
lė. Panašiai ir čia: begyven
ant su priešingų pažiūrų žmo 
nėmis, girdint dažnai užmeti
mus kila rimto pavojaus nu-

kokį — nedrąsįų net sakyti, stoti savo pasaulėžiūros. Tuo 

Kapitalas ir Perviršis 

$275,000.00 
Banko Turtas Virš 

$3,000,000.00 
i 

Metropolitan State Bank 
^ Po valdžios ir CLEARING H0l£E Priežiūra 

2201W. 22nd ^ J Į J J Street 
BANKOS VALANDOS: Kaatllen nuo !:•• vai nrto Iki 4:00 TEL 

vakare. , 
UTARJNINKAIfl IR SUBATOMIS Iki 1:1* vaL vakar* j 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
. m* • • • • • i M J 

C I C E R O J E 
Birželio 23 d. tapo atida

rytas vfcikams parkas. Atv-
darynie dalyvavo daugiau 
200 vaikų ir daugybė suau
gusių. Naujame parke yra į-
vairiu. įtaisymų vaikams man 
kštytis. 

Taipgi miesto Valdyba nu
pirko apie 10 akerių žeinėg 
tarpe 18 ir 19 galtves ir tar
pe 50 ir 51 Ave. Taipgi mano 
ma tenaî š atidaryti parką. 
Kaip girdėtis kad ir lietuvių 

navedžiams pasisekimo nau
jame moterystės gyvenime. 

MELROSE PARK, ILL. 
— — 

U erai žinomas vietinis lie
tuvis V Kudulas seniai apsi
gyvenęs šiame miestelyje per 
daugelį metų visiems yra ži
nomas lietuviams ir svetim
taučiams ir prisidėjęs su dar 
bais visokiuose reikaluose ir 
aukomis nuo katalikų pusės 1 gal. 
dėlei Lietuvos važiuoja Tėvy 

~~ State bankoje. Jo moteris 
metai yra mirusi. V. Kudu
las yra penkti metai šv. Jo
no Krikštitojo Dr-tes pirmi-

• 

ninkas, buvo Tautos Fondo 
pirmininkas ir darbavosi au
kų rinkime, taip pdt L. Pas
kolos bonų platinime. Buvo 
piimininkas raudoname kry
žiuje irtt. 

Melrose Parke V. Kuduliš 
darbavosi, kiek išgalėdamas, 
todej jam melroseparkieeiai 
lietuviai linki laimingos ir 
linksmos keliones Lietuvon ir 
iš ten, linksniai tėvynę aplan 
kius, sugrįžti laimingai at

neš aplankytų Išvažiuoja lie-
apgyventoj vietoj manoma į-lpos 26 d. Žada sugrįžti po 
steigti parka,. 

Buvęs "Draugo" redakci
jos narys A. Rakauskas da
bar dirba Universal State Ba 
nke ,stipriausioj lietuvių ban 
ko j Chicago je. Turėdami ko 
kius reikalus su šių banką 
galėti kreipties pas A. Ra
kauskų, virš oJnaiėio aptie 
kos ant l lStr . ir 49th Ave. 

kelių mėnesių, aplankęs savo 
senus gimines ir savo kraš
tą tėvynę, nes čia turi savo 
namus ir dvi dukteris, viena 
žanota kitų ne, dirba Citizen 

P. M. Vaiuckas. 
Ą • , • — ' 

PHILADELPHIA, PA, 
ą -

Mokslo metų užbaiga. 
Šv. Kazimiero par. svetai

nėje šv. Kazimiero Seserys 

25 d. birželio šv. Antano 
bažnyčioje, kun. JI. Vaičiū
nas neatmezgamu moterystės 
ryšių surišo p-lė S. Jurkiuniu 
tę. Jaunoji priklausė prie j 
vairui katalikiškų dr 
Laike apeigų bažnyėiojfe gie
dojo salo Ciceros žvaigždutė 
p-nė S. Lauraitienė. 

Pereita savaitę Ciceros sa-
Jiunus gerai apšausi no pro-
hibicijos agentai. Gal suma
žės visokios piktadarybes. 

* 
SI0UX CITY, I0WA. 

Kun. /vlebono kunigavimo su 
• kaktuvės. 

Gerb. mūsų kleb. paminė ji 
niui savo dvejų metų kuni
gavimo sukaktuvių, kurios 
išpuolė birž. 10 d., surengi 
vakarienę choristams ir pa
rapijos komitetui. Stalai bu
vo gražiai papuošti. Pagamin 
ta buvo skanių valgių. Visi 

išreiškė gerb. kleb. graži ij 
linkėjimų. Visi linksmai lai
kų praleido. Linkime gerb. 
klebonui ilgiausių nietų ir 
pasekmingai mūsų tarpe dar 
buotis. 

Pranešimas MŪSŲ Draugams 
Dabar, pradedant naują pusmetį, yra labai paran

kus laikas įsigyti Bankinę knygutę UNIVERSAL 
STATE BANKO, Didžiausio ir stipriausio PfctU'ft 

- Į 
> 1 h - . Valst. Banko Amerikoje. 

Visi, kurie iki Liepos (July) 10 d. padės ar perils] 
iš kitų b^ikų savo "pinigus į sį Banką, GAUS NŲCM 
Š1MTJ nuo Liepos 1 d. į[\ 

NELAIKYKITE PINIGUS NAMIE 
Didžiausios Lietuvių Organizacijos, Parapijos, 

Draugijos, Kliubai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietu
vių bei svetimtaučių daro biznį tik.su šiuo Banku 
ir jame pinigus laiko. 

ŠIO BANKO TURTAS APIE 
£ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

SIUSKITE MNIGUS 
LIETUVON 

surengė birželio 21 d. gru
žų mokslo užbaigimo vaka
rėlį. %# 

Vakarėlis tikrai buvo gra
žus ir įvairus. 

1. Dainos. Mokyklos vai
kučių gerai išlavintas vargo 
nininko p." Jankaus choras 
dviem balsais sudainavo ke
letą, tautinių dainelių '. 

2. "Mažieįi Lietuvos karžy 
giai". Tai mažas vaizdelis 
primenantis Europos karą. 
Ypač gerai lošė M, Verpeein 
skiutė ir J. Mėdius. 

3. " Lietuvos Prezidentas • \ 
Mažas, 6 metų, E. Norkus la
bai drąsiai ir natūraliai at
liko Prezidento rolę ir visie
ms patiko. t 

4. Mažos mergaitės šokius 
ir žaidimus labai gerai atli
ko. Taipgi vaikai gerai atli
ko "Brownle Dri.lt". Mažu
čius vaikučius gerai išlavino 
pavyzdingu j>edagoge Sesuo 
Leokadija. 

Vaikų streikas nepatiko to 
del kad nei dailės, nei pamo
kinimo žvilgsniais nenaudin
gas dalykas. 

Lošimams užbaigus gerb. 
kleb.% kun. J. Kaulakis pas'a-
kė tnimjDaujoaJuJbėle. j,r išda 

5oreiuic»S*lw8^r^na i jru-
si^ttis ]Wk#k fcį$£ fr. Monkiu-
lOįr^iUiutlcMiskiutei, F. Ba 
lUionytei, ,1. Rimkui, J . Me
džiui, V. Varkulaiteį A.' Mu
rzai ir B. Konstantinai. Jų 
visų gabiausias tai J. Me
džius, 11 m. amžiaus, per vie 
mis inetus baigė 6, 7 ir 8 sky
rius ir gorai egzaminus išlai
kė; bus tai mokslo vyras! VI 
su Įaugusių dauguma eis j 
augš'tesnę mokyklą. Tegul 
Dievas padeda jiems moksle. 
Mimis yp&e lietuviams moks 
!o žmonių reikia. 

K. J. K.. 
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DOLERIAIS IR LITAIS 
PER SI BANKĄ 
Greitai ir Pigiai 

Savo Tautiečiams teikiame visados nuoširdų, 
- mandagų patarnavimą 

Universal State Bank 

Sutouktuvės. 
Birželio 8 d. kleb. kun. J. 

Česna surišo amžinu mote
rystės ryšiu Antaną Slėnį, su 
Petronėle Petraitė, Šliubas 
buvo Sekminėse laikė sumos. 
Altoriai buvo gražiai papuo
š t i Choros gražiai pagiedo
jo; žmonių buvo pilną baž
nyčia. Kleb. pasakė priraikin 
tą pamokslą. Linkime nau 

^ » * ^ 

(Under State Goverment & Ciearing House 
Supervision) 

3252 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

*!-* 

OUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon sve-

čiuosna neilgesniam laikui kai 
metama, pralės gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant į kvota. 

Į LIETUVĄ. 
trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
trejais ekspreso laivais. 

BERLM.AHIA AQUITANIA 
MAURETAKIA 

(per Cherbourgą, a r Southamp-
toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mušt) ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelb;* ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus ka^mbarius, neprilygstamas 
Švarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus j \ 

CUNARD t » E . 
140 X. Oearborn BU Ciiicago. UI. 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti Ir pil
nai atsakantis savo vertė. r 

Account'us galima pradėti BU $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 
48-th Avenue and 25-th Piace ČIOBRO, ILL. 

sc 

Archeologinės liekanos. 

Pietų Švedijoj, Loerby, at 
rasta priešistorines areheolo-

1 

Lai Jūsų pinigai pelno 
Jums 6 % . Ateik mūsų 
bankon ir pasiklausk bent 
vieno iš valdybos narių 
apie mūsų tmo mortgi-
čio bonus. 

PEOPLES 5T0CK Y AR D 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stipruma ir geru patarnavimu. 

E3EE5 3E •EE 
• • • 

ginės —gyvenimo liekanos. 
Žinovai taria, jos busi$ apie 
4,000, meti] senumo. Išstatyta 
Gotlicniburge: "' * * " 
Tichoną pagarsins schizma
tiku, ą 

Konstantinopolio pravosla-
VŲ jiatri'Arclias (Jregoras VII 

tlegraduosiąs , Ru^u patriar 
clig. Tichoną, kaipo schizmati 
ka. Tdomu? iž kur jisai tok^j 
valdžią turi. Tichonas, parsi 
d modamas kruviniems bolše
vikams , nepasielgė" -blogiau, 
kaip visa pravoslavų cerkve 
prieš 900 metu. 

p!iniiiiisiiiiiiiiiiiisiiii!i!iiiiiBiiiiiii!iiiiaiiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iia 

DIDŽIAUSIA PROGA 
ir 

APLANKYTI GIMINES LIETUVOJE • 
g Visi turinti pirmus Amerikos popierus ir be po- į|! 
m piery galite važiuoti Lietuvon ant metų ir daugiau 
y ir pagryžti atgaL Ta teisę duoda naujas Imigraci-

18 DETROIT, MICH. 
Laukiu-Sugtįžk • 

Brangusis Antanė!j, aš ta
vęs laukiu su didžiausiu iš-
silgimu ir sulaukti negaliu. 
Man liūdna ir ilgu be ta\Vs, | 
niekas man t^tvęs nepava
duos. IJaukiu, ir turiu vo
ties ,kail sugrjši. 

Laukianti f 

E jos Jstatymas. 
Visus reikalingus Amerikon pagryžimo doku- įį 

mentus mes padarome. Pakol ant jūrių gražus o-
ras, važiuokite vakaciias praleisti į tėvynę, Lietu
vą. Kainos iš New Vorko j Klaipėdą. III ktesa 
$1€7.00; II klesa $135.00 ir aukščiau. Kares taksu 
$5.00 extra. 

Visais reikalais kreipkitės pas: 
V. M. STULPINAS, GEN. AGENT. 

LIETUVIŲ PREKYBOS 1 
BENDROVES 

3311 So. Halsted Stf., Chicago, I1L 
Phone Yards 6062 

/ra'uiaiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiisiiii^ 
s 

AMERIKOS DOLERIAIS 
LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolierrais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAIPU 

. Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga ^ra 60% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFIDAVITU6 ir kitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKAB^TĖS ant visu linijų. 
ApdraudŽianie nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Chicago, Illinois. 
' Telefonus Yards 4669 

r*|*Vifc'<«|*~ 'Vlv 1̂x3 

GEEVUM GIRTS 
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PIKNIKAS DIDELIS PIKNIKAS 
$ 

Aušros Vartų Š.M.P. Parap. i Nedėlioję, Liepos 6,19141 HAVi^h^^im 

h 

Su Dovanomis: Vargonų, Laikrodėlio, Btanzoletos ir Auksines Pluksnos. 
Viso #100.00 vertes. 

PIKNIKAS PRASIDĖS 9-t§ VAL. RYTE. ĮŽANGA 50c YPATAI 

4 4 « « , « 

^ 

Davažiuoti galima 22rais karais iki galui; po tam paimkite Riverside karus 
PASARGA: Jeigu tą dienę butų lietus, tai Piknikas bus dabaigtas Aušros 

Varty Parapijos Svetainėje. 
=5 * fr * • • * * fc iM ši • 
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L I E T U V I A I * A M E R I K O J E . 

CICEROJE. Kuomet ir priima tai ne
dirbs ilgai. Uigia ir uigia 

Ciceroje yra įvairių namų J 6 * k a d *•"* P8*8 P r a ! i i š a 1 " 1 

statymui li'etuvi.j kontrakto-i tL "svetimtaučių turbūt bi-
rių. Sakoma kad yra apie 6 
Bet nežinia kodėl jie negali 
priimti darban savo žomnių. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažę ir Geležies Krautuvė 

Mes darome kon 
traktus moliavo-
Iimui. "general 
repairlrtg". Piešte 
minkąs . Karpen-
"eris. Ksu pordau 
gel} metų patyręs 
tuose darbuose. 

Esu mekanikas 
pirmos rūšies. No 
rėdami gražiai iš 
puošti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

(in n>ar) 
T*4ef. Ck-*«ro HOO:t 

AMSTERDAM, N. Y. nai padedant Sv. Cecilijos cho • jofiU šias iškilmes kuoareriausiai. 
jrtii lt- lydint gabiam muzikui 
p. A. Visminui užgiedojo 

-^ekniadietty birželio 22 d. *<vieni €reator" Sis reginys bažnyčioj buvo labai daug 
š. m. eia įvyko nepaprastos m vienam lietuviui padarė žmonių, ne tik lietuvių 'bet 
iškilmės. Seniai laukiama* dhug įspu(ižio. Po atgiedo-
jaunos Bažnyčios sutiUS k t m . ! j i n m į « V eni Creator" sekė 
M. F. Daumantas pirmu &{*'JhętĮg&\ Po tam kun. 
tu Amstetdame laike savo D a u m a n t a s atnašavo Sv. Mi-
pri.micijas Sv. Kazimiero ba 

Po Sv. Mišių sekė jaunoj Jaunas kunigas laikinai, vie 
primicijanto palaiminimas, ši p'as savo kleboną kum Ži-

danavicių kol jį nepaskirs kur 

šias nuosavoj parapijoj. Ku-
znyeioje. ;nigas Damnantas yra kilos 

10:30 jo senasis klebonas y Lie t ttvos i r g i a t apo išauk 
gerb. kun. J. Židanavičius iš- j e ^ a S 

I i . 

jo kolioti, nes punčių bijo 
gauti. , į 

Užpakaliniu j u gatvaieių mu 
rlninio klausimas vargiai bus 
išrištas taip kaip turėtų bū
ti, nes dauguma bijo pasira
šyti ant peticijos. Mūsų žino,lydėjo jauną kunigą 

'nėse vra keistas įsivaizdini-' Kazimiero klebonijos į baž-1 **&* gV* MiSi l* 5v- K a z i " 
|mas. Kuomet jie pasirašo kur'nyčią, i * * & * * * * c h o r a i* l a b a i 

tai mano, kad didelę naudą Jani asistavo klerikai: A 
tani ]>arašų rinkikui padary
ta. Visai neatsižvelgia į sani-
lariškunią, kurio Ciceroje lie 
tuvių apgyventoje vietoje vi-

1S sv. J 

vai s žvilgsnviis trūksta. 

SKAITYKITE IR PI A T LY

KITE "DRAUGĄ.'" 

A- K T A R A I D 
Telefonas Boulevard 1939 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. A S H L A N D A V E M E , 

Chlcago, IU. 
Vai . : t ryto Iki 13 plet : 1 po 
plot Iki S po plet . 6:30 vak. Iki 
6:30 vak. 

• • i 

Tel. Bootevard 05IT 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1767 W . 47- th 61. 
Valando* nuo t Iki IX dieną, nuo I 
lkl t Tai. rak. Nedė l iomis a a o t 

Iki I Tai. po pietų. 

Telefonas Seeley 7416 

Dr, I. M. Feinberg 

L 

Oydo specialiai visokias Tyrų ir 
motery lytilkas Ilgas. 

6461 Madison Street 
Zamp. Weetern Ave. — Chlcago 

' Valandos: 1—4 po pietų* 7 —• rak. | 

p — j — • ! — « M M į 

Tel. Boulevard 1160 . 
DE. A. J. KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, l l l . 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS D l C H I R U R G A S 

4442 So. VVestern Ave. 
Telef. Lafayctte 4146 

t , , i. • i i — 
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Dr. A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B« 
•)—B* peili* tr 
D—B* faraaj*, 
•)—Be Jskis pavsjans srtlkatal. 
fc)—ParUrataJ aeraUda strttl, ra-6 to«j r%itiu, far eal sW 

I gražiai pagiedojo "Missa Te-
F i g l e r s k i s r ^ Walton~ir £ ! : r t i a - " L a i k e P r e f a e iJos i r Ko-
Lenechan visi primicijanto I u u n , ^ ° s Amsterdamo daini-
yra artinu draugui. Prieš m n k * s P" l ė s ^ai-geliutė ir 
juos įėjo daugybe jaunųjų ^ i r i u t ė gabrai sugiedojo 
mergaičių ,kurios nežė gė- ' < A v c Maria," Visi gėrėjosi 
lias. įeinat -bažnyčion Ams-1 J"Jl2 maloniais balsais. Vv> 
terdamo griausmingi vargo 

ir svetimtaučių su kuriais 
primiciajntas dar mokslo me 
tuose draugavo. 

Altoriai buvo labui gražiai 
pai>ošti gėlėmis. 

i 
t s 

Po iškilmių, vietinis klebo
nas kun. J. Židanavičius su
kvietė daugybę svečių klebo-
nijon, kur! buvo jiems paros 
ti pietus. 

Šios iškklmes ilgai pasiliks 
Amsterdamo lietuvių širdy
se, nes visi kalba, kad tokių 
primiegų dar niekad nesą 

buvę Amsterdame. Garbė mu 
sų nrylianiam klebonui kun. 

nors Albany Vyskupas. 
s^trBfmiąj, 

WILKES BARRB, PA. 

Laisvamanių Susivienijimo 
Seimas. 

Laisvamaniai prie kiekvie
nos progos tyčiojasi iš kata
likų tikėjimo. Birželio 23 d. 
vakarienės laike gyrėsi apie 
savo išsvajotus nepaprastus 
pasisekimus ir kad jiems m

dų 
dievulis (koksdievulis, ar ra 
gotas 1 lled) geriau padedąs, 
negu katalikų Dievas. Ktti 
tyčiojosi iš tikybinių apeigų, 

Pesyee '«all-sūa«^ (akmeni* tulfyj«) 
Ir akmeni* il&pumo pualej* be o* 
peracljoa, ra tam tikromis mok§-
llikomis priemonemlB bei vaittaia 

apkurtoai^ma sugražina girdėjimą, •• 
«7da Tiaakias Ugaa paaekminrat. Ir Jei 

/ra reikalas daro operacijas. 
rYoffotJ—IĮ patarnavime talkia aavo 

oflao: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, BL 
Ofisai atidaryta*: kasdien nuo 1 vaL 

po plet lkl • Tai. rakara 
N*4«lioml* Ir sorodomla ofisas 

ryta*. 

20 metų Prityrimo 
Akinių pr i ta ikymo m e n o 

SIMPTOMAI P A R E i a K l A 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galva T 
Ar jūsų a k y s ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar ntežU? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ii plukančlus 

taškus 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ų ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas ak i s? 

DR, JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak. 

Nedėl iomis uždaryta. 

J .Židanavičiui ir Amsetrda 
nas svarbiausių ir stambiau-mio lietuviams, kurie darbą- kai antai iš karunkos ir tt. 
sių papuošalų šių iškilmių bu Tvosi drauge ,kad padarius ^laila, ^ y t u o s hedie^us 
vb sniuikos salo^ kur| išpil-

remia katalikai. Bemaž didės 
nė pusė atstovų katalikai. Iš 
Wilkes-Barre visi trys atsto 
vai katalikai: Peleckis, Dai-
lydar ir Morkūnas priguli 
prie parapijos ir net piie pa
rapijos komiteto. 

Vakaro vedėjas advokatas 
Loppatto irgi yra praktikmo
jantis katalikas. Ko'sta. kad 
inteligentas žmogus katulikas 
duodasi bedieviams už no
sies vadžioties. 

La'.kas butų. visiems kata
likams susiprasti ir nebūti 
laisvamanių pastumdėliais* 

Buvęs. 
Baltoji knygų. 

Vokietvos valdžia isleiman 
ti antra, "Baltosios knygos'' 
laidą, žymiai papildytą. 1 Ai
de ndorf o patiektais dokmnen 
tais. 

• i . 

D r. M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Tol Y arda 0994 

Valandof r 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

>n*> Tel. Boulcvard 0699 
Rc /h l . Tel . Drexel 9181 

DR. A, A. ROTH 
R D 8 A S GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų. Vyriškų 

• a l k ų Ir visų chroniškų llgų\ 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31lt Str. 

Vai.: lf^—11 r f t o : 1—I pe 
T.—8 vak. Ned. 19—19 d. 

I Vai 

dė žvmus lietuvių artistas 
a fc 

smuikininfeaii p. A. Žid'anavi-
čLus. 

Vertėtų Lietuviams Ame
rikoje pįikviesti p. A. Židana 
vičių su koncertais kuris be 
abejo kiekvienoj kolonijoj plt[ 
daryta daug įspūdžio. 

Šv. Musios buvo solenmos, 
kuriose dalyvavo kun. J. Ži
danavičius arki-kunigu. kl. 

f. AValton (airis )Dijakonu 
kh W. VValton subdijakonu 
if> kl. A. P'igilerskis ceremoni 

-.1138 

[STANLEY P.! 
MAŽEIKA 

(.UArtortii s m 
Italsaniuotojas 

• T - • * > • 

- ! j DR. 0. VAITUSH, 0, D. 
j LIETtVYS AKIU SPECIALISTAS 

U 

5Pel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

V M 

Dr, CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą p o numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Tyru Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 puo 2—4 
pe pietų: nuo 7—a «9 vakare 
Nedėl iomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Miduay 2880 
• II • ' -

— » » » « » « » » ! » » * « » » « • • » » »m a ^Jm< 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DBNTISTAS 

Setas dantų padaromas taip 
kaip tik jūsų pačių dantys. 
Duoda gas. Peržiūriu A-ray 

3100 to. Halsted Str. 
> m m m su 

Tel. Caoal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 19 iki 12 ryte: 1 lkl f 
po pietų: 4 lkl 9 *akare 

| i , . . » . » « . « » « 4 . * < i i • S . M » » * i J * t 

Remkite tuos profesijona-
lu©, biznierius kurie garsi
nasi tfenrsitį "Drauge", 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas-
timi skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tutną. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos a k y s katerak-
to, hemlegio; netikras akis įdedam 
Daroms egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi telsngal, toli ir arti matan
t iems pagelbsta. Sergėkjte savo re
gėj imo Ir Vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 19 iki • vakaro 
Nedėl iomis nuo 19 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicagoj 

Turiu automo
bilius visokiems J 
reikalams. Kalnaj 
prieinama. 

3319 Auburnį 
Ave. Chicago 

M M 

i in9i tm\lk 

J f B I i*SMSa*s**MMaV' 

P E A I t L O Ū E E N KONCERTINA " >r, 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Ghicagoie 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dat-. 
hams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių puriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir tnuzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiSkų dalykų. 

STEPONAS P. tAZUWSn 
4632 So. ASHLAND AVE. CHI0AGO, 1LL. 

Telefonas BOULEVARB 7808 
— . • 

SKAITYKITE III PLAT1N 
K1TK "DRAUGĄ." A D V O K A T A I : 

M l • M M . I I l l I' U 

M M M • * * • * 

Telefonas Pul lman 3213 

Dr. A. J. Taneuavičius 
GYDTTCMAS I B CHIl lLKOAS 

10821 Mlchigan Are . Chlcago, II1. 

I > , » » » » - 9 » « -9 9 ^ 9 9 9 9 * > . ^ » » 9 * » 

KVIETKINE 
ANT BRIOGEPORTO 

Puikiausios nusifeintos kvie-
tkos, vestuvėms bankietams.j 
pagrabams vainikai ir ki-j 

{
toms pramogoms. 

Patarnavimas mandagiausias.! 
kainos temlauetoa 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blfd. 2035 

'ĮĮM • » • • • • » < . > » » » M » » t « » » « . ^ » ^ » B 

THOMAS KRYWULET | 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Styliy 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
1 vakarus nuo Ashland 

Valoiti, Prosinam 
IrTafeom 

v 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 

ĮTCI. Lafayctte 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietu vys, l ietuviams visado»j| 

patarnauju kuojreiiausiai 
BI. TLfiKA, 

322S \Vest 38th StrcH 

?T1 

JOHN I. BAGOZIUNAS 
ADVOKATAS 

#«4e byla* vMe*** Tflsmo*«t. Rcaaaai 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1&38 TIUI lUNE BLOG. 

Telefonas l U n d o l p h 3291 
Zakarais; 2151 West 22 St 

Telefot^as Caoal 1997 

— • 

A. A, O L I S 
A D V O K A T A S 

11 8. La Baile st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-6 

VAKARAIS: 
SSei S. Halsted st . Tel . Blvd. l 7 f 1 

V. v apart PanedcMo tr 
Petnyčios 

! - -

iA. W. Y U S K E 
Laikrodininkas. 

po num. 
4711 So. Hermitage Ave. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
nau.iausios mados. Atliekam 
darbą kogeriausia ,už vi
siems prieinamas kainas. 

Veliame, Dožome ir At
naujiname ee'nus. 

2337 0. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 6988 
• 

L 
•• • ' • • 00 

Užlaikau 
naujus 
laikrod
žius ir 
taisau se 
nus.Tal-
pgi užlal 
kau viso 
kias gra
znas (je-
welry) 
plunks
nas, br i t 
'as ir 

plauku 
Kirpitro 
*p»i$inas. 

rr i ta l - | 
kom a-
dnius 
155180 j 
AslUand U 
Avenite I 

<̂ asK*-~ ' « ^ ^ K '-*sssa*j4 •*W*esa_;«vi«fBWai. 3^*Vk« 

P 

S. . . • t 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 904 A - Tel. Itandolpii 9900 
Vai.. N u o 9 ryto Iki 0 po pietų 
Vakarais 3203 80 . Halsted Str, 

Telef. VardS 1019 
Chlcago. 

, -• tr nTiiiiim 1 m 1 i f / 

V. W. RUTKAUSKAS ] 
A D V O K A T A S ) 

—— fcirfl 1 I "I 

C. V. C H E S N 0 L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan Sta le Rauko Wame 

32ud Si. I t L Caual 9999 
i i i . i I . I I I insii 1 1 — i J B — — s — 

Metro po 
j 2 2 0 1 V%. 

Dldinleatyj: i 

29 South La Baile Street 
590 

Telefonas Central 8399 

Vakarais 3223 S. Halsted st. 
T*W»*ke4*: Yards 4983 

1 ' 1 M 

Tel. Centrai 

S. 0. LACHAWICZ 
Llemvts orator ia i . 
9314 W. 33rd PI. 

Clcago, UI. 
Paiarnfcuja laido

tuvėse kuopi«riau*la 
Reikale meldžiu ėt-
«lsa«ktl. o mano 
darbu busti* užga
nėdinti. 

Tel. Oanal 1991 
1199 

^"iul^'J MMi^įMJJn 

—*• — 

4 * 

Telefonas Cankl • « • » ' 
i. I t ą r, ,1 111 i m 1 i 11 - > • »^ssjsi 

STASULANl! 
A t> V O k, A T A B 

Iloom 911 Chl< 

BALYS t. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęa Lietuvos Atstovybes V 9 . 
š ingtone Patarėju. I£#^s£ SSįS.^ff* *i**l 
Metropol iun State Haoko I t a n e 1 [ 7 7 W . W a 3 t l i n g i o n S t . ] 

•JCICERO Ofisas: PancdėUo vak., 
I a l 4 S. Cicw> A9. Tel . Cicero 9«3« I 

[BRIDGEPORT Ofisas: Ki ta i s 
SJW9 S. Halsted St. T«i. Boiil. 9731 5T "» f —m* 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

1 Advokalahia ir daktaratui, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
partluodafttiems, darbo ir darbininkų 
jieškantleins — 

— Visiems "Drauge" garslntis apsi
moka. 

Jei laiko neiuri, pažattk: 

i Tel. Roosevelt 779! 

i. P* VV A i T C H E 6 
L H vv v e r 

LI LT U VIS ADVOKATAS 
f***.., R 9 l « - - 4 f « ^ - l 2 7 tf. 9>WUr. 
boro St. TcL Rkndolpli 55S4—5&05 
v a k a r a n «%!it *mamm Av<*. 

file:///Vest
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. LABDARYBĖS REIKALAI Park salėje. Prtifframa bus 
tokia didele; turting ir inte-

=+= 

i VAGILIUS IŠKRAPŠTĖ . miestui sutaupysiąi 120 tuk-
Iš PO LOVOS. 

Alex Monson su šeimyna is 

staftehj dolerių perkant moky- 2 kp. (nebuvo raporto) 

vyko kur į " k o n t r u s " atosto- liij tonai. 

klu apsiūlymui anglis. Mat 
jis šįmet pigiaus moka ang-

Lit»t. R. K. Labdaringos SQ-
gos Centro, Vainiku dienoje 
geg. 3Q d. 1924 m. Kuopos 
surinko aukų sekančiai: 
1 kp. $91.66 

ma. 

: 

goms. Savoj namus — "buii 
galow" jis paliko paprastoj (Tarpe 69-os ir 75-os gat-
polieijos priežiūroj užtaisęs'vių Ashland ave. ^jau taiso 
alarmo aparatą prie durtų ir 
langų. 

Užpraeitą naktį detektivų 
b i u r a s g a v o a l a rmą . Kel i 
detektivai tuo jaus nuvyko ir 
rado išdaužtą vieną langą. 

BRIDGEPORTAS. 

Iš jaunimo darbuotės. 

kp. 
5 kp. 
6 kp. 
7 kp.-
8 kp. 
Iš viso surinkta 

Tariame visiems 

$350.00 
$66.45 

$158.30 
$83.91' 

$251.00 
$1067.85 

sirdin-

Lietuvos Vyčių 16 kuopa 
Detektivai inėję vidun ra- l a i k e savaitinį su-nfą birželio 

do du vagiliu palindusiu po 2G d. vyčių kambįryj. 
lova. Nesunkus daiktas bu
vo juodu iš po lovos iškrap
štyti. , 

Pristatytu detektivų biuran 
prisipažino prie vi^os eilės 
vagysčių kituose/namuose. 

. ORU VEŽAMA PAŠTĄ. 

/Tarp New Yorko ir San 
Francisco per Chieagą paštą 
oru vežiojama pradėjus liepos 
1 dieną. J 

Aeroplanais vežami tie laiš
kai ir siuntiniai, kurie speeia-
liai apmokami. *Taigi, oru 
siunčiami laiškai brangiaus 
apmokami. 

Iš New Yorko i San Fran-
eiseo arba at^al kelionė oru 

Iš pradžių sekė keletas vai 
dybos raportų, kuriuos kuo
pa be jokiijv diskusijų priėmė. 
Kad sutaupius (brangaus lai
ko ir bereikalingų sus-me 
diskusijų, vaidyba tįurėjo sa
vo pasitarimą ir stjjjnanė: 1) 
K'ad padarius atletams pini
gų sumanė išleisti išlaimėji-
mui serijas $10.00 aukso, 15o 
ui numerį. 2) Ketvirtos lie
pos išvažiavimo dalyviams nu 
statė kainą: vaikinams $1.25. 
Mergaitėms ir basebolinin-
kams 75c. 3) Viena iš Lietu
vos mūsų idėjos draugi) pa
vasarininkų kuopa prisiuntė 
kuopai savo organą "Pava
sarį". Mūsų kuopa, kiek lai-

Iko atgal yra nutarusi pasiųs 

giausia ačiū, ypač rinkėjoms 
ir dirbusiems būdoje. Taipat 
ačiū visiems parėmusiems La 
bdarybę. 

Pirm. J. Petraitis 
Rast. M. česnavičius 

resinga ,kokios dar šioje ko
lonijoje niekuomet nebuvo. 

V. 

REAL E S T A I 
ANT BRIDGEPORTO 

Tarp 31mos ir 35tos Gat. 
6 kamb. mūrinis namas 3 di 

d ei i kamb. ant aukšto. Aukš 
tas 'baismentas, elektros švie 
sa, drabužiams kambariai. Vi e 
ta labai gera. Savininkas par 
duoda labai pigiai, už tat, kad 

pinigai reikalingi bizniui. 

P R A N E Š I M A I . 

Svarbus mėnesinis susirin-
kimaą Dr-tės šv. Juozapo 
Globėjo įvyks sekmadieny lie 
pos 6 d., tuoj |x> pamaldų. Kain'a tik $4,800.00. 
šv. Mykolo Ar. parap. svet. I. *&*** mūrinis namas, v 2 4 
. . . . , . • f ., •, i . ' i r 2-6 kambariai, elektros svie 
Visi draugai malonėkite l a i - f R a v a n o s . Ran (]0s neša $1,-
ku susirinkti, [300.00 į metus. Geriausia vio 

m , . ; . . . . . . I ta Bridgeporte. Kaina $1200.-
Taipgt kurie norite pnsira Q00 su lengvais išmokėjimais. UNIVERSAL STATE BANK REAL ESTATE DEPT. 

814 West 33rd Street 
Telef. Blvd. 0700 

AR TURJ SEPTYNIUS 
ŠIMTUS DOLERIŲ? 

Nupirksi 80 akrų gražiau
sią farmą su gyvuliais, na
mais ir visais įtaisymais kas 
reikalinga ant farmos. Far-
ma randasi labai gražioje vie
toje prie daug vendenų ir Su 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
• • » 

syti prie minėtos draugijos, 
ateikite į susirinkimą. Įstoji 
mas $1.00, naudokite progą. 

Raštininkas 
" ' ' i ' Į i p m »' 

T0Wtf Ot LAKE 

Dr-ja šv. Agotos Mot. ir 
Merg. ant Town of Lake lai
kys savo pusmetinį su-mą 
nedėlioję liepos 6, 1924, 2 v. 

P. J. BABRAVIČIUS 

Sugrįžo Cliieagon iš Itali
jos p. J . Babravičius, kur 
baigė dainavimo mokslą. 

mmer Resort, S'avininkas mai 
i nvs ant miesto namo. Priima 

po pietų šv. Kryžiaus parap. j „v ^ ^ jmokėjimą b^nį ar-
svet. 46-tos ir Wood Str. įba lotą. 

> J W P < m n l n r i o I r i t A s s k n i t l i n - • G. P . S U R O M S K I S & C O . 
3352 S. Halsted Str. gai atsilankyti, nes yra daug 

svarbių reikalų aptarti, ir 
tos kurios išbuvot draugystė-

atliekama i 34 valandas. Ge- U "W v i o n a i » P*v- kP-
le>inkeliu pastą vežti vienon , H o io pirmininkas prašė, kad 
ton ar kiton pusėn reikia še-

P. J . Babravičius apsigyvens j i e ] 0 m e t l ] i r n eėmėte pašei 
Chieagoje. Po ilgos kelionės })OS Į J ^ paduokite savo mie 
nuilsęs važiuoja kuriam lai
kui pasilsėti, bet tikisi, nebe Valdyba. 
užilgo sugrįžti atgal į Chi
eagą. Yra tikimasi, kad šį 

I 

rudenį jisai bus pakviestas į 
Chicagos Civic Operą. 

Parvažiuodamas iš Italijos 
parsivežė daugybę pagyrimų, 
o taipat gražių rūbų operų 
rolėms. 

Telef. Blvd. 9641. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

i 

Siu dienų. 

i 

KELI ŠIMTAI AUTOMOBI
LIU SUNAIKINTA. 

Gaisras palietė La Salle 
Automobile Storage Co. san
delį, 2459 So. La Salle st. Su

lig. 

i MOTINA ATRADO 

atsirastų kas nors iš narių, 
kuris užrašinėtų A * Pavasarį ' \ 

Tam prakilniam sumanymui 
apsiėmė pasidarbuoti A. Bud
r i u -

Vyčiu tradiciniam išvažia
vimui išrinkta komisiją. J ko 
misija įeina visa kuopos vai 
dvba ir dar keletas nariu 
mergaičių.. naikinta keletas šimtų viso 

kios rųšies naujų automobi- Siame sus-me prie kuopos 

BRIDGEPORTAS 
PRANEŠIMAS 

VAIKĄ. 

Pirm penkerių metų Bosto
ne, Mass., nuo motinos, Mrs. 
Smith, pagrobtas 3 metų ber
naitis Russell Smith. 
į Motina penkerius metus ieš 
kojo vaiko. Pagaliaus jis su
rastas Cnkagoj. 

Pirm vienerių metų 7 metų 
amžiaus vaiką vienas poliemo 
nas rado Chicagos gatvėje, 
j i s paimtas prieglaudon. Pa
skui tetemo perkeltas į priva
tinius namus, kur ir šiandie 
jis gyvena. Tai Russell Smi-
tho. 

Chieagon atvyko jo motina 
su reikalingais dokumentais i r 
potografijomis. I r atgavo 
vaiką. 

PAŠOVĖ ŽMONA 
IR SAVE. 

.1 : 

J . ;G. Brennaii, peiitoriuĮ, u 
5653 So. Ratine Ave., mirti
nai pašovė savo žmoną ir pa
tsai pasišovė. Abudu paim
ta ligoninėn ir vargiai išpy
siančiu. 

Brennan kaltina savo žmo
ną susidėjume su kitais vy
rais. 

prisirašė šie asmenys: A. Gru 
žinskis, V. Janulis ,0 . Visgir 
daitė, į pilnamečių skyrių: 

I A. Belskaitė, B. Kazaitė, ir 
j A. Skrebaite į jaunameeių 
1 skyrių. 

Malonu yra matyti, kad mu 
sų k a t a l i k i š k a s j a u n i m a s , k a s 
kart pradeda labiaus pamaty 
t i L. V. organizaciją ir jos 
ankštus idealus. Tas parodo, 
kari kas kart L. V. 16 kuo
pos sus-mai esti skaitlinges-
ni ir įdomesni. NorS vyčių 
kambarvs vra nemažas, vi-
suomet susirinkimo dalyvia
ms vietos užtekdavo, bet da
bar jau į kambarį nebesutel
pa. Nėra mažiausios abejo
nės, kad prisieis sus-mus lai 
kyti didžiulėje šv. Jurgio pa 
rapijos svetainėje ir ją na
riais pripildyti. Dėka priklau 
so kuopos valdybai už gabų 
sus-mų vedimą ir kitiems 
kuopos veikėjams kaip ta i : 
P. Čilžauskui, J . Simonavičiui 
ir gerb. kun. J .Statkui Jie 
turi įdėję visas savo sielas j 
L. V. organizaciją, nežiūri, 
ad reikia net ir nuostolių 

turėti, -bytik davus jaunimui 

A7isų Šventų pašalpinės dr-
tės prie S v. Jurgio parap. !-
vyks pusmetinis susirinkimas 
sekmadieny 6 d. leipos š. m. 

I m ą valandą po pietų, šv. 
.Jurgio parap. svet. Vyčių 
kambary, visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra la
bai, daug dalykų aptarti. 

Valdyba. 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

. -
Maliava, Aliejus, Elrktros, P lum-
blųą ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

«*» Radlo Į renginiai 

I 

ivirruifta mal iava eal . $1.50 

2202 W. 22nd Str. 
Canal tiV,t\ is s v « vv. i » u a c 

Tei . Can* 

City 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

Chicago, UI. 

Telephone Canal 2248 

ADAM 
ZALATORIS 

P H O T O S T U D I O 

2322 So. Leav!tt Str. 
Chicago, III. 

Lietuvos Amerikos I'ohti 
kos kliubo North West Si<\es 
pusmetinis susirinkimas įvy
ks liepos (July- 7 d. fi£i m. 
Šv. Atikolo parap. svetainėje, 
1644 Wfebanšia Ave., S vai. 
vakare, Nepamirškite khubo 
naria pribūti, turime svarbių 
reikalų nutarti, ir taipgi kvie 
č iame nauj i is n a r i u s a t e i t i i r 
prisirašyti prie mūsų kliubo. 

Valdyba 

TOWN OF LAKE 
PRANEŠIMAS i 

Moterų Sąjungos 21 kuo
pos priešseiminis susirinki
mas įvyks liepos 6 d. nedė
lioję 1 vai. po pietų šv. Kry-
žiauus par. svet. 

Visos nares kviečiamos a-
teiti ir atsivesti naujų narių. 

Susirinkimui pasibaigus ei 
sime visos nusifotografuoti. 

\ Valdyba 

West Side šv. Kazimiero 
Vyrų ir Moterų Dr-jos Val
dyba praneša, kad nedėlio-

užtektinai žaislų, kaipo kuno-je ,liepos 6 d. susirinkimo ne 
kultūrą ir palaikyti jaunimą bus, nes tą dieną yra parapi. 
liet. katalikų dvasioje. Jų pa jos piknikas. Turime visi va 
stangomis suorganizuota mer* žiuti i parapijos pikniką 
£ai<Hų tenis ratelis, kuri jau 

iniiieiiiiiiiiiiiiiitiHiNiimuiiiiiiiiiniiiiii 
ATSIDARO ČEVERYKŲ 

KRAUTUVE 
Liepos 3, 1924 ^ 

Naujausios mados čevery-
kų bus galima gauti del vi-
sos šeimynos. 
H. Goldberg & F. Pumputis 

Prop. 
8606 So. Summit Ave. 

(Ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i iu 
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Reikalinga jauna mergina 
prižiūrėti 3 metų vaikutį. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: 

1510 So. Hamlin Ave. 

mmmi 

I tUfonas raitai 72.HS 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Konlraktorii is 

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LIvAVITT STH. 

i »•• 
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PAGRAŽINAM NAMUS 
Mallavojame. dekoruojame, kalsi-

muojanie Ir popieruojame našaus, 
dedame stiklus j naujus namus. 
Mes tą. visą Tamstos darbą pnlime f 
atlikti už gana prieinamą, kainą. — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, ats iklauskite kainos par 
mus 

Kreipkitės: 
B R I D G E P O R T PAtNTING 

1IAK1>WAKE CO., 
8149 So. Halsted Str. 

Tel Vards 7288 

ll l lt i: .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIR 

NORI PIRKTI NAMĄ AR 
MAINYTI NAMĄ 

. VAŽIUOK PAS MANE . 
2 fl. muro na 

m a s po 5-6 ru 
mus. Mainau 
ant bučernSs 
ar grosernės. 
namas randasi 
ant 53 Mor
gan str. 

2 fl. medinis 
namas ir 3 lo
tai. Mainau 
ant. bučernSs 
ar. grosernčs 

N a m a s randasi ant 81 Vincennes ave. 
2 fl. mūrinis namas po 6 rūmus, 

mainau ant mažo namo ar ant bu-
čern§s, grosernes ir ant automobi-
liaus. N a m a s randasi ant 35 l/Own 
ave. 

4 fl. namas po 1-6-1-5-2 po 4 rū
mus. Mainau ant buč«rnls . N a m a s 
randasi ant 61 n a c i n e « v e . 

2 fl. medinis namas po 4 rūmus. 
Mainau ant farmos. N a m a s Ran
dasi Brig-hton Parke. 

6 fl. med. namas. Mainau ant 
farmos. N a m a s randasi ant Normai 
Bul. 55 

5. r. Carec. 2 lotu kaina $2,700. 
Cash $1300. 

6 r. Garec. 2 lotu, kaina $4500 
Cash $1000. 
8 fl. namas $15.000 

4 fl. namas $10.500 
3 fl. namas 8.500 
3 fl. namas $12,0Q0 
4 . fl. namas $6.500 
2 fl. namas $5,500 
i fl. namas $2,400 
2 fl. ir storas $4,500 
Tuose namuose visi parankumai. 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yafrds 1571 

PARDUODU 2 pa&yv^nimų namą 
po 6 didelius kambarius, gazas, e le
ktra, maudynes, didelis jardas pusant 
ro loto, tyki aplielinkė\ netoli Crane 
fabriko. IneSti reikia 19 Šimtų. Sa
vininkas visuomot namie. Atsišaukite: 
i savaitę laiko. 

3217 W. 37 Plaro. 
1 lubos. 

C.P. SUROMSKIS & CO. 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduodam 

ir m a i n o m 
namus, far 
mas taipgi 
ir visokius 
blrniuj. 

Darba, at 
l i ekam gre 

1 itai, pigiai 
j ir gerai. 

Kreipki-
t ės: 

L 
3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

^ • • • • 

PARSIDUODA t>učernS ir grroser 
n£. Visokių tautų apgyventa vieta 
parsiduoda greitu laiku. 

M. ROMANOVVSKAS 
830 \V. 20 Str. 

arba 
W. Cullerton Str. 

PARSIDUODA Šaltos koftSs ir ken 
džių krautuvS. š ioje krautuvėje yra 
parduoti knygų ir kitokių reikme
nų. Krautuve arti l ietuviškos baž
nyčios. Parsiduoda greitai ir pigiai. 

Atsišaukite: 
4602 So. \Vood Str. 

ANT PARDAVIMO bu<?ern§, geroj 
vietoj, tiktai vienintele bučerng per 
5 blokus. Turi Imti parduota II prie 
žasties ligos. 

Atsišaukite: 

3758 So. Robey Str. 

B U K G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gerą, vietą 
Mafquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chica^oj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti .šv. Kazimiero Vienuof 
t r Marquette #park, kuris 
Ims vienas is gražiausia 
park^ visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokį tik namą Jus norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

r REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(d raf tsman ) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
aekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS , 
1263 N. Paulina Str. 

K a m p . MiUvaiikee Ave. Chicago 
Tel. Off. Humboldt 48S0 \ 

Res . ITumbohlt 3393 t 

E X T R A E X T R A 
Turi būti parduoti j 10 dienų lai

ko 338 ak. Dvaras 30 ak. sodo, 80 
ak. girios, 5o karvių, 40 kiaulių, 25 
avys, 150 vištų, 17 Žąsų, 18 ančių, 
3 dideles barne\s. 11 kambarių muro 
stuba, l mylia J mk-stą 228 ak. už
sėta javais. Kaina $25,000 jmokfti 
$}.r>,000 sn viskuo. 

P. 1). AND RĖKUS, 
lVntuater , Mk-h. 

m W. 3Sth St.. Chicago 
Tel. BoaleTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Jasekmingai siunčiam pinigus ir 
i Parduodam Laivakortes, t i 

Pentorius ir Piasterninkas 
Šiuos darbus atliekame pi
giai ir gerai, reikalingėms 
kreipkitės ypatiškai arba lai
šku* 

K. BRUŽAS, 
929 VV. 33rd Str. 

PA IEŠKAU DftDftS Stanislovo Ba" 
lučio paeinančio is Raseinių Apskr., 
Upainių Kaimo gyveno Philadelphi-
Joj. 

Meldžiu atsišaukti: 
VINCENTA SAI/TMERAITE 

OfiO W. 3<Hh Str. Ohkago , fll 

APSAUGA BRANGHj 
DALYKŲ 

P A R D A V I M U I 
\ • 
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AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių rūšių 

garantuotų karų. I&mokesciais 
ar mainais. 

tflvcl. 8778. 
Mes perkame karus u/. Cash J j 

P in iga i skol inami ant karų. 
tuomet jus jais jau važ ines i te 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. ( 

BARZOASKUTYKLA'"" 
• (BARBERSHOP) 

parsiduoda nepaprastai geroj vietoj 
» jaugančloj apielinkCj. Vidutiniai skai

tant jeigu $85.00 kas savaitę, ta ga
rantuosiu raštu. Mažas jmokėjimas 

SPECIALIS B A R G E N A S 
GrosernS ir bučernš ant pardavi

mo, svetimtaučių apgyventoje apie-
linkSje. Turi būti parduota sią sa
vaitė- ' 

Atsišaukite: 
«5 W. 103rd fytr. 

, Cliicago, 111. 

PARSIDUODA 
RuCernS ir grroctrnS už tikrą, pasiu-

lijima gal ima nupirkti ir su namu. 
Parsiduoda dėlto kad turiu 2 biz

nių 
2210 W. 22 Str. 

SAVININKAS 
2201 IV. 22 Str. 

TURI KUO GIRTIS. 

Chicago mokyklų boardo 
businesso manadžeris Byr-
ne« pran^ia, kad šįmet jis 

virs dvidešimts mergaičių pri 
s įrašiusių* Pasiskyrė sau var-

'dą būtent K of L. A. C. ir 
sėkmingai praktikuoja. Gar
be yra 16 kuopai turėti to
kius darbuotojus kaip gerb. 
kun. J . Statkus irjcįti. 

Korespondentas 

Originalai Declaration of Indepen-
denee Ir 'Konst i tuc i jos dabar randa
si skaitykloj Congress LJbrary Wa-
•hingtone. sie dokumentai yra įd€ti 
J marmurą ir uidengt l tam tikru sti
klu, kad šviesa nepagadintų ji;. Bran 

Pirm. J. Simonavičius * l a u s l a s turt** kofei m e s t u r i m e t a l 

gyvyb*. Jeigu nori ją t inkamai ap
saugoti reikia tureli gerai veikian
čius vidurius, užtat, kad dauguma 
ligų atsiranda is blogų vidurių. Ge
riausias viduriams vaistas tai Tri-
ner'a Bitter Vynas. Jeigu turi blogą 
apetitą,, ar galvą skauda ar jautiesi, 
nuvargęs, tai būtinai paimk Triner's 
Bitter Vyno. Nuo išsisukimų, nuvar 
guslų muskulų, sutinimo, vartok Tri 
ner's Linitnentą. Tuos ius tau pagel
bės. Jeigu savo apie l inklj negalėtum 

Rašt. M. StankeUs 

Giedrininku Vakaras. 
Šį sekmadienį liepos 6-tą d. 

bus tas senai laukiamas gerb. 
kun. A. C. Martinkaus pa-
gerbimo p a k ą r ą s ^ J M . { 3 * 3 B ffii^S^SK^^ PLATIN,^ 
ninku vakaras, Davis Sqnara l ^ o s e ? h T r i n e r ComPftl|y. chicago, 

paims biznj. 
'Atsišaukite: * 
3836 So. Ashland Avel, 

Chicago, 111. 
NAUDOKITĖS SAVININKAI 
. .$2,500 vertės geriausios ma
liavos ir varnišio bus išpar
duota per 15 diinų. Kuris kai 
navo $3.85c dabar $1.75 už 
galioną, kuris kainavo $2.50 
dabar $1.00 už galioną ir taip 

visokių reikmenų reikalingi} 
prie namų. Bus atdaras 4 July 

1971 Canalport Ave. 

KITB "DRATO4." 

BIZNIAVAS KAMPAS. 
2 muro storai ant kampo. 
Vienas storas išrendavotas— 
kampinis tuščias - labai ge
ra vieta ar aptiekai arba 
(soft drink parlor) randasi 
ant Ashland Ave. netoli 69-
tos. Po storais yra aukštas 
beismentas, furnâ ce apšildo-
mas, parsiduoda labai pigiai 
su įmokejimu tik $4,000.00* 

Pasiskubinkite, kurie ieš
kote biznio. Gera proga nes 
ne kas dieną atsitinka. 
ROZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. Vvestern Ave. 
DIPKLJS BARGENAS. 

PARSIDUODA moderniškas 2 aug 
Učių mūrinis namas didelis šviesus 
storas puikus « kamb. flatas, šty-
m u šildoma, didelis porčius ir jar
das užtektinai vietos garadžiui. l e n 
gvais išmokėjimais . 

3129 So. Halsted Str. 
Sale Ki t h. Audi tor ium Namo. 

r 

SPECIALIS B A R G E N A S 

GrocernS Ir bučerng ant pardavi
mo, svet imtaučių apgyventoj aple-
linkfij. Turi butl parduota 'šią, sa-\ 
y o | f £k 

65 W. 103rd Street 
Chicago, m . 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes Bkolinomę ant pirmu j 
|monričiu. 

Mes taip pat 
P e r k a m e ir Parduodame pir

itus morgičius po I500.0U ir aug-
Iščiau. 

Norint platesnių informacijoj 
(kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEW1CH 
MORTGAGE BROKER 

REAL ESTATE LOANS & 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNŲ 
Visokių rolių pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 5m Str. 

R a m p a s Sacramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengvais IšmokC-
Jimais. ! 

Special Bargenai 
Augštos rufiies namai, 2 flatų 

ka tik pastatyti 6-5 ir €-6 kamb. 
Marąuette Manor. Special ia kai
nos ir specialus išlygos ant šių 
namu. 

Pasirinkimui bizniavi kampai ir 
viduriniai tušti lotai augštoa kle-
sos Lietuviu Apieltnkej Geriausios 
Bizniui Vietos. 

kr iauš iams , barberiams, kviet-
kininkams, a u t o Ralearooms, gara-
dftiams, bu^^rnėms, hardware ma
liavos ir rakandu krautuvėms ir 
iląugybP kitokių biznių. 

•*«rint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

Bargenai 

\ 

\ 

• 

• 

K-

L. J. JACOBSON 
3002 W e s t 59th Str . 

K a m p a s Sacramento 

¥ 
S 

D U . 

tento j 

••! 

Skaitykite " D r a u g e " Real 

Rstatų Borgenue. Remkite tuos profesijona-
lus,^biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Dlraugt *i J 8*Fiėji pas savrrtfelus* 
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